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 Περίληψη 

 

 
 

Έχοντας σχεδόν ολοκληρωθεί το εύρος των νομοθετικών παρεμβάσεων που οδήγησαν στην πλήρη 

αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα με πρωτοφανή ένταση για τα δεδομένα 

χώρας του ευρωπαϊκού προτύπου ανάπτυξης και ευημερίας, το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται 

πλέον στις επιπτώσεις που επέφεραν οι συγκεκριμένες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Στο πεδίο 

των συλλογικών συμβάσεων, μετά την εντυπωσιακή εξέλιξη της αποκέντρωσης των συλλογικών 

συμβάσεων με επίκεντρο την επιχείρηση, έχοντας ως καταρχήν στόχο τη μείωση των αποδοχών, 

στην παρούσα Έκθεση και σε συνέχεια των προηγούμενων, αφενός καταγράφεται η συνέχιση της 

διολίσθησης των αποδοχών προς τα κατώτατα όρια και αφετέρου, η παγιοποίηση, μέσω της 

σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων με μεγαλύτερη του ενός έτους διάρκεια, μιας σειράς όρων, 

όχι μόνο μισθολογικών, αλλά κυρίως θεσμικών, με τους οποίους αναπαράγεται σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα η παρούσα δυσμενή κατάσταση για τον κόσμο της εργασίας και το περιεχόμενό τους 

κινείται στα όρια της θεσμικής νομιμότητας. Η συμπερίληψη όρων που κινούνται στα όρια της 

νομιμότητας, όχι μόνο ως προς τα κοινωνικά/εργασιακά δικαιώματα, αλλά ακόμη και ως προς τον 

ίδιο τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε επιχειρησιακές 

συμβάσεις που συνάπτονται από το μόρφωμα των “ενώσεων προσώπων”, θέτοντας τον 

οργανωμένο κόσμο της εργασίας σε επιπλέον, πέρα των μισθολογικών μειώσεων, πιέσεις και 

προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. 
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1. Εισαγωγή 

Διανύοντας τον πέμπτο χρόνο της κρίσης οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά 

εργασίας εξακολουθούν να υπηρετούν το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα της οικονομικής πολιτικής της 

εσωτερικής υποτίμησης, με το οποίο τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

αντιμετωπίζονται με τη συρρίκνωση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους, καθώς 

και των κοινωνικών δαπανών, με την απορρύθμιση του συλλογικού εργατικού δικαίου και των 

θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και με την αποδόμηση του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου υποδείγματος με ακόμη 

μεγαλύτερη ένταση τα χρόνια της κρίσης, ως ενδεδειγμένης λύσης για την αντιμετώπισή της 

εγκλωβίζει τελικά την οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση χρέους και σε αέναες πολιτικές 

λιτότητας, οι οποίες συρρικνώνουν την οικονομική δραστηριότητα και υπονομεύουν τις 

δυνατότητες ομαλής εξυπηρέτησης του χρέους.  

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα άσκησης οικονομικής πολιτικής στηρίζεται σε δύο παραδοχές οι 

οποίες επιδρούν καταλυτικά, άμεσα και έμμεσα, στην ελληνική αγορά εργασίας. Η πρώτη αφορά 

στην εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να στηριχθεί στις εξαγωγές και ότι η ικανότητά 

της στη ζήτηση εξαγωγών θα προέλθει από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Η 

δεύτερη παραδοχή αναφέρει ότι η μείωση των μισθών θα αυξήσει την απασχόληση, τις επενδύσεις 

και την ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας. 

Και οι δύο παραδοχές απέτυχαν. Στα τέλη του 2014 το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα 

ήταν κατά 13,7% μικρότερο έναντι του αντίστοιχου το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Εντούτοις, αν 

και το υπόδειγμα της εσωτερικής υποτίμησης προβλέπει ότι η μείωση στο μοναδιαίο κόστος 

εργασίας συνοδεύεται από μείωση των τιμών και αύξηση της απασχόλησης, με συνέπεια τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, παρατηρείται αύξηση και διατήρηση των ποσοστών ανεργίας σε 

πρωτοφανή για περίοδο ειρήνης επίπεδα, που σε συνδυασμό με τη μείωση του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας σημαίνει αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους, με άλλα λόγια υπήρξαν μεταβολές ως 

προς τη διανομή του παραγόμενου εισοδήματος εις βάρος του κόσμου της εργασίας. Δηλαδή εκ του 

αποτελέσματος, από την άσκηση της ακολουθούμενης πολιτικής οι επιπτώσεις της κρίσης δεν 

επιμερίστηκαν με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ακόμη, οι μειώσεις στο κόστος εργασίας δεν 

οδήγησαν σε θελκτικότερες τιμές των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

βελτίωση που παρατηρήθηκε στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται λιγότερο στην 

αύξηση των εξαγωγών και περισσότερο στην περιστολή των εισαγωγών λόγω της συρρίκνωσης της 

εγχώριας ζήτησης.  
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Στο διάστημα εφαρμογής του συγκεκριμένου υποδείγματος η ελληνική αγορά εργασίας 

χαρακτηρίστηκε από ιστορικά υψηλά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποσοστά ανεργίας σε όλες τις μορφές 

και για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, από την κατάταξή της στη χειρότερη θέση ή με τον 

μεγαλύτερο ρυθμό επιδείνωσης σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε μια σειρά μεγεθών όπως 

τα επίπεδα της μη ηθελημένης επιλογής της μερικής απασχόλησης ως καθεστώτος απασχόλησης, 

τα ποσοστά των απασχολούμενων που οι αποδοχές τους κυμαίνονται γύρω από τον κατώτατο 

μισθό, τα επίπεδα της αδήλωτης εργασίας, τα επίπεδα συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, κλπ. 

Αν τα προηγούμενα χρόνια σημειώθηκαν πολλαπλές ανατροπές του εργατικού δικαίου και 

εισαγωγή ρυθμίσεων στις συλλογικές συμβάσεις που ακυρώνουν ουσιαστικά τον θεσμό των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων το κύριο χαρακτηριστικό της τρέχουσας περιόδου 

φαίνεται να είναι η απόπειρα παγιοποίησης της εν λόγω κατάστασης. Το “έκτακτο” ως λόγος 

εισαγωγής ρυθμίσεων που κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας στο σώμα των συλλογικών 

συμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, επιχειρείται να δώσει τη 

θέση του στο “μόνιμο” όπως διαφαίνεται από την επέκταση του χρόνου ισχύος των συλλογικών 

συμβάσεων σε αυξανόμενο αριθμό επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, που συνάπτονται στην 

παρούσα αρνητική για τον κόσμο της εργασίας περίοδο. Συμβάσεις οι οποίες όχι μόνο 

ενσωματώνουν το σύνολο των ρυθμίσεων που οδηγούν σε περαιτέρω εγκλωβισμό της ελληνικής 

οικονομίας σε περιβάλλον ύφεσης, αλλά και που η ίδια η έννοια και η σημασία τους έχει σοβαρά 

μεταλλαχθεί μέσα από την ενίσχυση της εμφάνισης επιχειρησιακών συμβάσεων που συνάπτονται 

με “ενώσεις προσώπων”, όπου ουσιαστικά δεν υφίσταται λογική διαπραγμάτευσης μεταξύ 

ανεξάρτητων και ισότιμων μερών. 
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2. Οι νέες ανατροπές στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων 

Το 2014, αν και με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, συνεχίστηκε η 

επιδείνωση των όρων διαβίωσης και εργασίας του κόσμου της εργασίας μέσα από την εισαγωγή 

ρυθμίσεων στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Ο χαμηλότερος ρυθμός εισαγωγής ρυθμίσεων 

δικαιολογείται από την ένταση των ανατροπών σε ρυθμίσεις που ίσχυαν για δεκαετίες και την 

εισαγωγή νέων στο συλλογικό εργατικό δίκαιο τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, που δεν 

αφήνουν πολλά περιθώρια για άλλες και σημαντικές, από άποψη ποσότητας, παρεμβάσεις. 

Εντούτοις και το 2014 οι παρεμβάσεις που εισάγονται είναι εξίσου ουσιώδεις και αρνητικές για την 

εργατική πλευρά.  

Η πρώτη περίπτωση αφορά την ψήφιση του Ν. 4303/14 (ΦΕΚ 231, 17/10/2014) με τον οποίο 

μπορεί μεν να επανέρχεται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ, από τη στιγμή 

άλλωστε που το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές (απόφαση αρ. 2307/2014 της Ολομέλειας του 

ΣτΕ) τις ρυθμίσεις που απαγόρευαν το σχετικό δικαίωμα και που είχαν εισαχθεί με την ΠΥΣ αρ. 

6/2012, εντούτοις περιορίζονται δραστικά οι δυνατότητες των διαιτητών, ενώ προβλέπεται η 

δυνατότητα έφεσης επί της αρχικής απόφασης ή και προσφυγής στη δικαιοσύνη εναντίον της 

διαιτητικής απόφασης όταν αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της στοιχεία, όπως την ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης, ή την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής 

δραστηριότητας. Για τα συγκεκριμένα όμως στοιχεία δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αξιόπιστες 

μελέτες και μετρήσεις, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τη 

στιγμή που οι διαιτητικές αποφάσεις θα είναι δυνατόν να προσβάλλονται σε περίπτωση που στο 

σκεπτικό τους δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις γύρω από τα αυτά. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό καθεστώς, η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να λάβει 

χώρα σε οποιοδήποτε σημείο των διαπραγματεύσεων. Η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής 

ενεργοποιείται είτε όταν το ένα μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση και συνεπώς το άλλο μέρος 

προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, είτε όταν οποιοδήποτε από τα μέρη προσφύγει έπειτα από 

την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή 

Επιτροπή Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, εφόσον  ζητηθεί από τα μέρη. Η σημαντική διαφορά σε σχέση με 

το αρχικό καθεστώς που διέπει τη μεσολάβηση και τη διαιτησία στη χώρα και αφορά στις διατάξεις 

του Ν. 1876/90 αποτελεί η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση μονομερούς προσφυγής τη συλλογική 

διαφορά εξετάζει η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας. Ως προς το περιεχόμενο της διαιτητικής 

απόφασης, με το νέο καθεστώς ο διαιτητής ή η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας έχει την υποχρέωση 

να λαμβάνει επίσης υπόψη, πέραν άλλων στοιχείων, επιπλέον στοιχεία, όπως την πρόοδο στη 

μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, καθώς και στοιχεία για τα 
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οποία δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες και μετρήσεις (όπως, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της 

ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της 

παραγωγικής δραστηριότητας). Κατά συνέπεια, εμφανίζεται μια μονομέρεια ως προς τα στοιχεία- 

κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η διαιτητική απόφαση από τη στιγμή που δεν γίνεται 

κάποια αναφορά ως κριτηρίων για την έκδοσης μιας απόφασης η εκτίμηση μεγεθών, όπως η αξία 

του μισθού σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και η ενίσχυσή της, ο βαθμός βελτίωσης των όρων 

εργασίας, κλπ. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση 

του συνταγματικού κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα ημερών, ρύθμιση 

η οποία δεν υπήρχε υπό το καθεστώς του Ν. 1876/90.           

Έφεση κατά της διαιτητικής απόφασης του διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας μπορεί 

να ασκήσει οποιοδήποτε από τα μέρη ενώπιον της Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 

Διαιτησίας, η οποία θα κρίνει εφέσεις κατά των διαιτητικών αποφάσεων, των οποίων η 

εκτελεστότητα θα αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η προθεσμία της 

έφεσης είναι δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης και κατατίθεται στη Γραμματεία του 

ΟΜΕΔ. Να σημειωθεί ότι η Δευτεροβάθμια Πενταμελής Επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται κι από 

πρώην δικαστικούς λειτουργούς.    

Ακόμη όμως και στην περίπτωση μη άσκησης έφεσης κατά της εκδοθείσας διαιτητικής απόφασης, 

ενώπιον της Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας τα μέρη εντός προθεσμίας δέκα 

ημερών από την πάροδο της προθεσμίας έφεσης μπορούν να ασκήσουν αγωγή για το κύρος της 

διαιτητικής απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η δικάσιμος ορίζεται εντός 

σαράντα πέντε ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης 

ασκείται εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης. 

Έφεση όμως μπορεί να ασκηθεί και κατά των αποφάσεων της Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας 

Επιτροπής Διαιτησίας εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής της και 

ενώπιον του Εφετείου. Με αυτό τον τρόπο όμως παρακάμπτεται ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας 

που είναι το αρμόδιο Πρωτοδικείο, παραβιάζοντας το άρθρο 20, παρ. 1 του Συντάγματος για 

παροχή έννομης δικαστικής εξουσίας. Η δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα πέντε ημερών από την 

κατάθεση της αγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο μπορεί να κρίνει και το κύρος της 

απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε από την Τριμελή Πρωτοβάθμια Επιτροπή Διαιτησίας. Τέλος, 

προβλέπεται ότι για τις ήδη εκδοθείσες διαιτητικές αποφάσεις πριν από την έκδοση του Ν. 

4303/2014, δίνεται προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευσή του για την άσκηση έφεσης 

ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Ακόμη, για τυχόν προσφυγές που 

έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι τη δημοσίευση του συγκεκριμένου Νόμου δεν έχει εκδοθεί 

απόφαση διαιτησίας εφαρμόζεται το νέο καθεστώς διαιτησίας, διάταξη που προσδίδει στις νέες 
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ρυθμίσεις αναδρομική ισχύ.    

Η εξαντλητική παράθεση λεπτομερειών σχετικά με το νέο θεσμικό καθεστώς, που διέπει ένα 

πυλώνα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στοχεύει στην ανάδειξη όλων εκείνων των 

ρυθμίσεων, όπως το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μέχρι την έκδοση της τελικής 

απόφασης, ή η θέσπιση δύο βαθμών κρίσης μιας συλλογικής διαφοράς καθώς και της προσφυγής 

στη δικαστική οδό, που εκ των πραγμάτων αποδυναμώνουν την ίδια την λειτουργία που υποτίθεται 

ότι καλούνται να προασπίσουν, δηλαδή τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας. Για τους 

παραπάνω λόγους τόσο η επιστημονική κοινότητα του πεδίου των εργασιακών σχέσεων όσο και το 

επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα ζήτησαν την απόσυρση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, το 

οποίο υπενθυμίζεται ότι διαμορφώθηκε ύστερα από την απόφαση υπ’αριθ. 2307/2014 της 

Ολομέλειας του ΣτΕ το οποίο έκρινε ως μη συμβατές με το Σύνταγμα τις διατάξεις που 

προβλέπονταν με την Π.Υ.Σ. αριθ. 6/2012, με τις οποίες είχε αφαιρεθεί η δυνατότητα της 

μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕΔ. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, το άρθρο 22 

παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο αφορά στη δυνατότητα προσφυγής στη Διαιτησία από τα μέρη σε 

περίπτωση αποτυχίας σύναψης συλλογικής σύμβασης, αναφέρεται αποκλειστικά στη δυνατότητα 

μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία και όχι στη συναινετική προσφυγή σε αυτή. 

Ακόμη να σημειωθεί ότι εντός του 2014 υπήρξε μια εξέλιξη που μπορεί να μην αφορά αυτό 

καθαυτό το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων, εντούτοις σχετίζεται άμεσα με τους όρους 

κοινωνικής αναπαραγωγής και προστασίας του κόσμου της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, με τον 

Νόμο 4254/14, ο οποίος εξειδικεύει μέτρα τα οποία έχει αποδεχθεί να εφαρμόσει η χώρα στα 

πλαίσια του μνημονίου δανειακής διευκόλυνσης, υλοποιείται μείωση των εργοδοτικών εισφορών 

ύψους 2,9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ υπάρχει και μείωση στις εισφορές των εργαζόμενων κατά 1 

ποσοστιαία μονάδα. Συνολικά δηλαδή υπήρξε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και 

εργαζόμενων ύψους 3,9 ποσοστιαίων μονάδων. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,9 

ποσοστιαίες μονάδες συνίσταται στην κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 1 ποσοστιαίας 

μονάδας υπέρ του “Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών”, στην 

κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 1 ποσοστιαίας μονάδας υπέρ του κλάδου στράτευσης 

του ΟΑΕΔ (για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών), στη μείωση των εργοδοτικών 

εισφορών κατά 0,35 ποσοστιαίες μονάδες (από 0,81% σε 0,46%) υπέρ του “Ενιαίου Λογαριασμού 

για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών” και στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,55 

ποσοστιαίες μονάδες (από 0,80% σε 0,25%) υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας. 

Σύμφωνα με το “Δημοσιονομικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018” (το οποίο ως 

μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας έναντι των πιστωτών της, στοχεύει στην απεικόνιση της 

δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, ως ένα ενιαίο σύνολο, σε τετραετή 
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ορίζοντα), η επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες (2,9 

μονάδες για τους εργοδότες και 1 μονάδα για τους εργαζόμενους) κρίθηκε απαραίτητη γιατί παρά 

τη μείωση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα που σημειώθηκε το 2012, οι ασφαλιστικές εισφορές 

εξακολουθούν να ανέρχονται στο 43,96% των αποδοχών αναφοράς ενός τυπικού εργαζόμενου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία του OECD, ενώ η συνολική “φορολογική 

επιβάρυνση” στην Ελλάδα (δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του κόστους του εργοδότη και των 

καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου) δεν διαφέρει ουσιαστικά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ωστόσο η βασική παράμετρος της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα δεν είναι η 

φορολογία εισοδήματος, αλλά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (“tax wedge”). Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ελλάδα 

κατετάγη στην ένατη με δέκατη θέση σε σχέση με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση, εντούτοις 

βρίσκεται στην τρίτη με πέμπτη θέση ως προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, η μείωση των ασφαλιστικών 

εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες σημαίνει εκροές ύψους 800 εκατομμυρίων € από τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Από την άλλη, η πολιτική ηγεσία αναφέρει ότι η μείωση των εργοδοτικών 

εισφορών θα δημιουργήσει τριάντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αναπληρώσουν τις 

απώλειες από τις εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Εντούτοις, αν και είναι δεδομένη η εκροή πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφέλειες ως προς 

την καταπολέμηση της ανεργίας είναι τουλάχιστον δυσδιάκριτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία του Συστήματος “Εργάνη”, το 2014 δημιουργήθηκαν 99.122 νέες θέσεις εργασίας 

(δηλαδή οι προσλήψεις ήταν κατά το εν λόγω μέγεθος περισσότερες από τις αποχωρήσεις). 

Ωστόσο, το 2013 όταν οι εργοδοτικές εισφορές ήταν στο προηγούμενο καθεστώς, δημιουργήθηκαν 

133.488 νέες θέσεις εργασίας. Ακόμη, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν φαίνεται να οδήγησε η 

μείωση των εργοδοτικών εισφορών στην παρότρυνση των εργοδοτών να προσλαμβάνουν 

εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (που λόγω της οικονομικής κατάστασης και των 

αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις είναι πλέον πιο ευνοϊκό σε σχέση με το παρελθόν), 

καθώς το 2014 το 50,5% των εργασιακών συμβάσεων όσων προσλαμβάνονταν ήταν μερικής και εκ 

περιτροπής απασχόλησης, όταν το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 46,15%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται κωδικοποιημένες οι ανατροπές στο συλλογικό εργατικό 

δίκαιο την περίοδο 2010-2014.  
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Πίνακας 1: Ανατροπές στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις την περίοδο 2010-2014 

Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 

Στήριξης 
(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010  

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013)  

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

Μεσολάβηση και 
∆ιαιτησία 
(ΟΜΕ∆)/  

Συµφιλίωση  

 Ρύθµιση 
διαδικασίας 
προσφυγής στον 
ΟΜΕ∆. Θέσπιση 
δυνατότητας 
µονοµερούς 
προσφυγής στην 
µεσολάβηση και 
στην διαιτησία 
και των δύο 
µερών. Εξαγγελία 
προεδρικού 
διατάγµατος για 
την  
µεταρρύθµιση 
των όρων 
σύστασης και  
λειτουργίας του  
ΟΜΕ∆  
(Ν.3863. 

Καταργήθηκε 
ρητά µε τον 
Ν.3899).  

α) Αυξηµένη 
τυπική ισχύ 
αποδίδεται στην 
πρόσφατη 
ΕΓΣΣΕ. Οι 
εκδοθησόµενες  
µε τη 
διαδικασία του 
Οργανισµού  
Μεσολάβησης 
και ∆ιαιτησίας  
(ΟΜΕ∆)  

διαιτητικές 
αποφάσεις, προς 
επίλυση 
συλλογικών 
διαφορών, δεν 
ισχύουν και δεν 
παράγουν κανένα 
νοµικό 
αποτέλεσµα, 
εφόσον χορηγούν 
καθ' οιονδήποτε 
τρόπο 
µισθολογικές 
αυξήσεις για το 
2010 και το 
πρώτο εξάµηνο 
του 2011. Επίσης 
δεν ισχύουν και 
δεν παράγουν 
κανένα νοµικό 
αποτέλεσµα, 
εφόσον χορηγούν 
καθ' οιονδήποτε 
τρόπο 
µισθολογικές 
αυξήσεις για το 
διάστηµα από  
1.7.2011 έως 
31.12.2012, πέραν 
των οριζοµένων 
στην σε ισχύ 
ΕΓΣΣΕ (Ν.3871). 

β) 

Αντικαθίστανται 
βασικά άρθρα  

Εισάγονται 
(Ν.3996) 
αυξηµένες 
αρµοδιότητες 
συµφιλίωσης των 
δύο µερών της 
εργασιακής 
σχέσης σε 
επίπεδο ΣΕΠΕ 
για ζητήµατα 
τόσο ατοµικών 
όσο και 
συλλογικών 
εργασιακών 
σχέσεων. Επίσης, 
προβλέπεται η 
υπό όρους 
εµπλοκή της 
διοίκησης 
(υπουργείου 
απασχόλησης) σε 
διαδικασίες 
συµφιλίωσης, ενώ 
της εργατικής 
υπόθεσης 
επιλαµβάνεται η 
αρµόδια 
διεύθυνση του 
υπουργείου 
εργασίας και 
κοινωνικής 
ασφάλισης, 
εφόσον πρόκειται 
για διαφορά 
«εθνικού 
επιπέδου». Η νέα 
διαδικασία 
συµφιλίωσης 
δύναται να 
καταλήξει σε 
δεσµευτικό 
πρακτικό 
επίλυσης της 
εργατικής 
διαφοράς. 

α) Η προσφυγή 
στην ∆ιαιτησία 
γίνεται πλέον 
(ΠΥΣ αρ. 6) 
αποκλειστικά  
µε την σύµφωνη 
γνώµη των 
µερών 
(τροποποίηση του 
Ν.3899).  

β) Η προσφυγή 
στην διαιτησία 
περιορίζεται 
αποκλειστικά 
στον καθορισµό 
βασικού µισθού 
και ηµεροµισθίου 
(ΠΥΣ αρ. 6). 
Λαµβάνονται δε 
υπόψη τα 
οικονοµικά και 
χρηµατοοικον 
οµικά στοιχεία, 
οι οικονοµικές 
συνθήκες, η 
ενίσχυση της 
ανταγωνιστικ 
ότητας, η µείωση 
του µοναδιαίου 
κόστους εργασίας 
κατά την 
διάρκεια του  
προγράµµατο 

ς  
δηµοσιονοµικ ής 
προσαρµογής 
(τροποποίηση του 
Ν.3899).  
γ) Σε 

Καταργούνται 
(Ν.4144) 

ορισµένες από 
τις διατάξεις του 
Ν. 3996 οι 
οποίες αφορούν 
στο εύρος της 
αρµοδιότητας, 

στους ασκούντες 
τα καθήκοντα 
αλλά και στην 
ίδια την 
διαδικασία 
συµφιλίωσης 
ενώπιον του 

ΣΕΠΕ, ιδίως σε 
εθνικό επίπεδο 
(βλ. διπλανή 
στήλη). 

Επαναφορά της 

μονομερούς 

προσφυγής στη 

διαιτησία. 

Εισαγωγή δύο 

βαθμών 

διαιτησίας και 

δυνατότητα 

προσφυγής στη 

δικαιοσύνη κατά 

του κύρους της 

απόφασης.  

Εισαγωγή 

επιπλέον 

στοιχείων που 

σχετίζονται με 

την πορεία της 

επιχείρησης και 

του κλάδου για 

τη λήψη 

απόφασης, σε 

αντίθετη 

περίπτωση 

δύναται η 

δικαστική 

προσβολή κατά 

του κύρους της 

διαιτητικής 

απόφασης 
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Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 

Στήριξης 
(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010  

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011,Ν. 

4024/2011, 

Ν.4038/2012,Ν. 

4046/2012 &ΠΥΣ 
αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013) 

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

   του Νόµου 
1876/1990 και 
εισάγονται 
ρυθµίσεις 
(Ν.3899) µε τις 
οποίες 
θεσπίζονται τα 
εξής:  

1) η δυνατότητα 
προσφυγής στην 
διαιτησία 
µονοµερώς από 
την εργοδοτική 
πλευρά µετά την 
υποβολή 
πρότασης για 
µεσολάβηση 
εφόσον 
προσήλθε και 
συµµετείχε στην 
διαδικασία 
µεσολάβησης.(τ 
ροποποίηση µε 
την ΠΥΣ αρ. 6) 
2) στην 
δικαστική κρίση 
του  
Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου 
υπόκεινται οι 
διαφορές 
αποκλειστικά για 
το κύρος  
των διαιτητικών  
αποφάσεων  
3) η ιδιαίτερη 
έµφαση κατά 
την έκδοση 
απόφασης του 
ΟΜΕ∆ στην 
οικονοµική 
κατάσταση 
δηλαδή στην 
εξέλιξη της 
ανταγωνιστικότ 

ητας και της 
παραγωγικής 
δραστηριότητας 
ως στοιχεία που 
θα πρέπει 
οπωσδήποτε να 
λαµβάνονται 
υπόψη κατά την 
εξέταση της 
διαφοράς 4) η 
προσφυγή στην 
διαιτησία 
περιορίζεται 
στον καθορισµό 
του βασικού 
µισθού. Ως προς 
τα λοιπά 
ζητήµατα η 
συλλογική 
διαπραγµάτευσ η 

 περίπτωση 
προσφυγής στην 
διαιτησία  
καταργούνται  
οι διατηρητικές 
ρήτρες (ΠΥΣ αρ. 
6). 
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συνεχίζεται  

 

 

 

 
Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 
Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 
Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, Ν. 

3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 
Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6, 

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013) 

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

   προκειµένου να 
επιτευχθεί 
συµφωνία. 5) η 
επιλογή και η 
αξιολόγηση των 
νέων 
µεσολαβητών 
και διαιτητών θα 
υλοποιούνται µε 
οµόφωνη 
απόφαση των 
µελών του ∆.Σ. 

στο οποίο 
συµµετέχουν 
εκπρόσωποι των 
κοινωνικών 
εταίρων. 

    

Συλλογικές 
διαπραγµατεύ 

σεις – 
συλλογικές 
συµβάσεις/ 

συµφωνίες  

α) Οι διατάξεις 
που αφορούν σε 
µείωση  
αποδοχών και 
αµοιβών (σε 
ιδιωτικό δηµόσιο 
τοµέα) 
κατισχύουν κάθε 
αντίθετης 
συλλογικής  
συµφωνίας ή 
σύµβασης κλπ  
(Ν.3833).  

β) Απαγορεύε ται 
έως 31/12/2010 η 
σύναψη 
συλλογικής (ή 
και ατοµικής)  

συµφωνίας ή 
σύµβασης στον 
δηµόσιο ή 
ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα 
που θα 
συνεπάγετα ι 
αυξήσεις στις 
αµοιβές και 
αποδοχές και 
καταργείτα ι 
κάθε  

α) Οι διατάξεις 
που αφορούν σε 
περαιτέρω 
µείωση αποδοχών 
και αµοιβών (σε 
ιδιωτικό δηµόσιο 
τοµέα) 
κατισχύουν κάθε 
αντίθετης 
συλλογικής 
συµφωνίας ή 
σύµβασης κλπ 
(Ν.3845).  
 
β) Κατάργηση της 
αρχής της 
ευνοϊκότερης 
ρύθµισης 
(Ν.3845): i) Οι 
όροι των 
οµοιεπαγγελµατ 

ικών και 
επιχειρησιακών 
σσε µπορούν να 
αποκλίνουν των 
όρων των 
κλαδικών σσε και 
των ΕΓΣΣΕ ii) οι 
όροι των 
κλαδικών σσε 
µπορούν να 
αποκλίνουν των 
αντίστοιχων της 
ΕΓΣΣΕ.  

α) 

Επαναλαµβάνεται 
η ρύθµιση των 
Νόµων  
3833 και 
3845/2010, 
δηλαδή οι 
περικοπές που 
εισάγονται µε τον 
Ν. 3899 
κατισχύουν 
οποιασδήποτε 
άλλης διάταξης ή 
ρήτρας στα 
πλαίσια 
οιασδήποτε 
συλλογικής 
ρύθµισης των 
όρων εργασίας 
(Ν.3899).  
 
β) Εισάγεται 
(Ν.3899) ο 
θεσµός της 
ειδικής 
επιχειρησιακής 
συλλογικής 
σύµβασης 
εργασίας (εεσσε). 

Με την εεσσσε 
ακόµα και σε 
επιχειρήσεις που 
απασχολούν 
κάτω από 50 

άτοµα δύναται 
να 

συνοµολογηθού ν 
αποδοχές και 
όροι εργασίας, οι 
οποίοι 

αποκλίνουν από 

α) Εξαιρετικές 
διαδικασίες και 
ρυθµίσεις 
συλλογικού 
εργατικού δικαίου 
εισάγονται µε τον 
Ν.3920 και 
αφορούν στην 
σύναψη 
συλλογικής 
σύµβασης 
εργασίας στους 
νέους φορείς που 
προκύπτουν από 
την 
αναδιάρθρωση 
των αστικών 
συγκοινωνιών 
στην  
Περιφέρεια της 
Αττικής. Οι 
κυριότερες από 
αυτές είναι: 1) η 
κατάργηση της 
ισχύος όλων των 
σε ισχύ 
διατάξεων 
συλλογικών 
συµβάσεων ή 
κανονισµών 
στους 
συγχωνευθέντες  
φορείς, 2) η  
ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσε 

ων µε τις δύο 
πλέον 
αντιπροσωπευτι 

κές οργανώσεις 
ανά νεοσύστατο 
φορέα εντός 
τριάντα 
ηµερολογιακών 

α) Καταργείται 
(Ν.4024) ο 
θεσµός της 
ειδικής 
επιχειρησιακή ς 
σσε που εισήχθη 
µε τον Ν. 3899.  

 

β) Προβλέπεται η 
υπερίσχυση της 
επιχειρησιακή ς 
σσε σε 
περίπτωση 
συρροής µε 
κλαδική ή 
οµοιεπαγγελµατικ 

ή σσε µέχρι το 
όριο των 
αποδοχών όπως 
προβλέπεται κάθε 
φορά από την  
Εθνική Γενική 
ΣΣΕ, καθ’ όλη 
την διάρκεια  
ισχύος του 
Μεσοπρόθεσ 
µου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµι κής  
Στρατηγικής (Ν. 
4024). 
 
γ) Αναστέλλεται η 
δυνατότητα 
τουΥπουργού για 
επέκταση µιας 
κλαδικής  

α) Καταργείται η 
καθολική ισχύς 
των 
µισθολογικών 
όρων όλων των 
συλλογικών 
συµβάσεων, της 
Εθνικής Γενικής  
Συλλογικής  
Σύµβασης 
Εργασίας 
περιλαµβανοµένη
ς (Ν. 4093).  
 
β) Εισάγεται 
(Ν.4172) νέο 
σύστηµα 
καθορισµού του 
κατώτατου 
µισθού 
(βλ..Μειώσεις 
αποδοχών στον 
ιδιωτικό τοµέα).  

 



14 

όσα ισχύουν στις 
κλαδικές 
συµβάσεις 
εργασίας στο  

ηµερών, 3) η 
ρύθµιση µε  

 

 
Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 

Στήριξης 
(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 
Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013) 

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

 αντίθετη διάταξη 
ή ρύθµιση 
(Ν.3833).  
γ) Σύσταση 
Μητρώου  
συλλογικών  
συµβάσεων 
εργασίας,  
καταχώρησ η 
κατά  
είδος και 
ανάρτηση 
σχετικού πίνακα 
µε το κείµενο 
των σσε στην 
ιστοσελίδα του 
Υπουργείο υ 
(Ν.3846).  

 όριο των 
οριζοµένων στην 
εγσσε (740 ευρώ 
µηνιαίος µισθός 
µεικτά). Οι 
συµβάσεις αυτές 
υπερισχύουν 
χωρίς 
περιορισµούς 
(αρχή 
ευνοϊκότερης 
ρύθµισης κλπ) 
και έχουν ετήσια 
–κατ’ αρχήν- 

διάρκεια. Επίσης, 
προβλέπεται ότι 
µπορούν µε τις 
εεσσε να 
ρυθµίζονται 
ζητήµατα 
ευέλικτων 
µορφών εργασίας 
(διάσωση θέσεων 
εργασίας, µερική- 
εκ περιτροπής, 
διαθεσιµότητα) 
καθώς και της 
διάρκειάς τους. 
Στο ζήτηµα της 
σκοπιµότητας 
σύναψής της 
εσσσε  
γνωµοδοτεί το 
Συµβούλιο  
Κοινωνικού  
Ελέγχου  
Επιθεώρησης 
Εργασίας.(κατα 
ργήθηκε µε τον 
Ν.4024).  

νόµο των 
θεµάτων 
εργασιακών 
σχέσεων σε 
περίπτωση µη 
συµφωνίας των 
µερών, 4) η 
απαγόρευση 
µονοµερούς 
προσφυγής στον 
ΟΜΕ∆ κατά το 
στάδιο των 
διαπραγµατεύσε 
ων και 5) η 
επαναφορά του 
κατά νόµου 
πλαισίου 
συλλογικών 
διαπραγµατεύσε 
ων άµα τη 
ολοκληρώσει της 
εν λόγω 
εξαιρετικής 
διαδικασίας.  
 
β) Η διευθέτηση 
του χρόνου 
εργασίας του Ν.  
3986 καθορίζεται 
µε επιχειρησιακές 
συλλογικές 
συµβάσεις 
εργασίας ή 
συµφωνία του 
εργοδότη µε 
συνδικαλιστική 
οργάνωση στην 
επιχείρηση που 
αφορά στα µέλη 
της ή συµφωνία 
του εργοδότη και 
του συµβουλίου 
των εργαζοµένων 
ή συµφωνία του 
εργοδότη και 
ένωσης 
προσώπων (βλ. 
επίσης  
Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις).  
 

γ) Με 
επιχειρησιακές ή 
κλαδικές 
συλλογικές 
συµβάσεις 
µπορεί να 
καθορίζεται άλλο 
σύστηµα 
διευθέτησης του 

σσε καθ’ όλη την 
διάρκεια ισχύος 
του Μεσοπρόθεσ 
µου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµι κής  
Στρατηγικής 
(Ν.4024). 
 

δ) Σε κάθε 
περίπτωση η 
ισχύς της 
επέκτασης µιας 
κλαδικής σσε 
ξεκινά από την 
δηµοσίευσή της 
στην ΕτΚ και 
όχι από την 
ηµεροµηνία 
έκδοσης της 
υπουργικής 
απόφασης ή της 
υποβολής του 
σχετικού 
αιτήµατος από 
το σωµατείο. 
 

ε) Μείωση της 
διάρκειας της  
µετενέργειας της 
σσε από έξη 
στους τρεις µήνες 
και περιορισµός 
αυτής 
αποκλειστικά 
στον βασικό 
µισθό συν 
τέσσερα 
επιδόµατα 
(ωρίµανσης, 
τέκνων, σπουδών 
και 
επικινδυνότητας). 
Θέσπιση της 
δυνατότητας 
διαπραγµάτευ σης 
των όρων της 
σσε µε ατοµική 
σύµβαση και µε 
δυνατότητα 
κατάργησης όλων 
των ρυθµίσεων 
της λήξασας σσε 
χωρίς την 
σύµφωνη  
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χρόνου εργασίας 
ανάλογα µε τις 
ιδιαιτερότητες  

 

 

 
Πεδίο  Πριν τον  

µηχανισµό 

Στήριξης 
(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, Ν. 

3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013)  

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

    του κλάδου ή της 
επιχείρησης (Ν. 
3986).  
 

γνώµη του 
εργαζοµένου  
(ΠΥΣ αρ. 6). 

 
στ) περιορισµός 
της νόµιµης 
διάρκειας των 
σσε στα τρία 
χρόνια και 
ρύθµιση του 
χρόνου λήξης 
ισχύος για όσες 
είχαν ήδη 
συναφθεί την 
28/02/2012 
ανάλογα µε τον 
χρόνο υπογραφής 
τους (ΠΥΣ αρ. 
6).  
 
ζ) Πρόβλεψη για  
αναµόρφωση της 
ΕΓΣΣΕ (Ν. 4046 

– βλ. ανωτ. 

Μειώσεις 
αποδοχών στον 
ιδιωτικό τοµέα).  

  

Συνδικαλιστι κές  
οργανώσεις/ 
Μορφές 
συλλογικής  
εκπροσώπησ 

ης/ 

Εργοδοτικές 
οργανώσεις  

   Εισάγεται ο 
θεσµός (Ν. 3986) 
της ένωσης 
προσώπων σε 
επιχειρησιακό  
επίπεδο για την 
σύναψη 
συµφωνίας 
αναφορικά µε 
την διευθέτηση 
του χρόνου 
εργασίας. Η 
ένωση  
προσώπων  
µπορεί να 
συσταθεί και σε 
επιχειρήσεις µε 
λιγότερο από 20 

άτοµα από το 
15% του συνόλου 
των εργαζοµένων 
και από το 25% 

των εργαζοµένων 
στις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις, 

χωρίς να 
πρόκειται για 
εργατικό 
σωµατείο και 
χωρίς να  

α) Εισάγεται ο 
θεσµός (Ν.4024) 
της ένωσης 
προσώπων 
προκειµένου  
για την υπογραφή 
επιχειρησιακή ς 
συλλογικής σσε.  
Ανεξάρτητα από 
το µέγεθος της 
επιχείρησης η 
ένωση προσώπων 
συστήνεται από 
τα 3/5 του 
συνόλου των 
εργαζοµένων και 
δύναται κατά 
προτεραιότητ α 
να συνάπτει σσε, 

εφόσον δεν 
υπάρχει 
επιχειρησιακό 
σωµατείο. Σε 
κάθε άλλη 
περίπτωση η 
επιχειρησιακή  

α) Ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών  
Τουριστικών  
Επιχειρήσεων  
(ΣΕΤΕ) 
συµµετέχει µε 
εκπρόσωπό του  
σε όλα τα 
διοικητικά 
συµβούλια και  
συλλογικά 
όργανα και τις  
εκπροσωπήσεις 
της χώρας στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό όπου 
προβλέπεται 
συµµετοχή των 
κοινωνικών 
εταίρων (Ν. 
4144).  
 

β) Τροποποιείται 
ο τρόπος 
χρηµατοδότησης 
των 
συνδικαλιστικών 
και εργοδοτικών 
οργανώσεων και 
των Ινστιτούτων 
τους από το 
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ΛΑΕΚ µε 
έµφαση στο 
τριτοβάθµιο 

επίπεδο 
οργάνωσης 

 

 

 

 
Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 

Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010  

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012 

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013) 

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

    διέπεται από τον 
Ν.1264/1982.  

σσε συνάπτεται 
από το οικείο 
πρωτοβάθµιο 
κλαδικό 
σωµατείο.  
 
β) Απλουστεύεται 
και επιταχύνεται 
η δικονοµική 
διαδικασία 
σύστασης 
σωµατείων και 
ενώσεων 
προσώπων, ώστε 
η σχετική 

συζήτηση να 

γίνεται κατ’ 
απόλυτη 
προτεραιότητ α 
εντός 10 ηµερών 
από την αίτηση 
και η δηµοσίευση 
της απόφασης 
εντός 48 ωρών 
από την  
ολοκλήρωση της 
συζήτησης  
(Ν. 4024). 

 
γ) Ρύθµιση του 
δικαιώµατος των 
εργαζοµένων 
στην ενηµέρωση 
και στην 
διαβούλευση σε 
κοινοτικής 
κλίµακας 
επιχειρήσεις και 
οµίλους 
επιχειρήσεων σε  
συµµόρφωση 
προς την οδηγία  
2009/38  

(Ν.4052). 

(Ν.4144).   

Απεργία    Αναστολή του 
δικαιώµατος στην 
απεργία για 10 

ηµέρες και στην 
περίπτωση 
µονοµερούς 
προσφυγής του 
εργοδότη στην 
διαιτησία  
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Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 

Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, Ν. 

3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012 

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6,  

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013)  

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

   (Ν.3899).      

Μείωση πάγωµα 
αποδοχών στον 
ιδιωτικό τοµέα  

    α) Μείωση των 
βασικών 
κατώτατων 
αποδοχών της 
ΕΓΣΕΕ i) κατά 
22% για το 
σύνολο των 
εργαζοµένων και 
ii) κατά 32% για 
τους νέους 
ηλικίας κάτω 
των 25 ετών και 
για τους 
εργαζόµενους µε 
συµβάσεις 
µαθητείας (ΠΥΣ 
αρ. 6). Άµεση 
εφαρµογή στα 
νέα κατώτατα 
όρια αποδοχών 
χωρίς την 
σύµφωνη γνώµη 
των 
εργαζοµένων.  
 

β) Πάγωµα όλων 
των  
αυξήσεων  
στις αποδοχές, οι 
οποίες επέρχονται 
µε  
µόνη 
προϋπόθεση την 
πάροδο 
συγκεκριµένο υ 
χρόνου εργασίας 
(όπως επιδόµατα 
πολυετίας, 
χρόνου εργασίας, 
τριετίας κλπ) 
µέχρις ότου η 
ανεργία στην 
χώρα 
διαµορφωθεί σε 
ποσοστό κάτω 
του 10% (ΠΥΣ 
αρ. 6).  

 
γ) Στόχευση για 
µείωση του ανά 
µονάδα κόστους 
εργασίας κατά 
15% κατά την  

α) Πρόβλεψη για 
την εισαγωγή 
νέου συστήµατος 
διαµόρφωσης 
κατώτατου 
µισθού και 
ηµεροµισθίου για 
τους 
εργαζόµενους 
ιδιωτικού δικαίου  
µε πράξη 
υπουργικού 
συµβουλίου και 
µε έναρξη 
εφαρµογής την 

1
η
 Απριλίου 

2013 (Ν.4093).  

β) ∆ιαµόρφωση 
κατώτατων 
µισθών και 
ηµεροµισθίων 
καθώς και των 
νόµιµων  
προσαυξήσεων 
τους (Ν. 4093) 
και ειδικότερα: 1) 
µέχρι την λήξη 
της περιόδου 
οικονοµικής 
προσαρµογής που 
προβλέπουν τα 
Μνηµόνια που 
προσαρτώνται 
στο  
ν.4046/2012 και 
οι 
επακολουθούσες 
τροποποιήσεις 
τους  
προσδιορίζονται 
οι κατώτατοι 
µισθοί/ κατώτατα 
ηµεροµίσθια ως 
εξής:  

(i) σε 586,08 
ΕΥΡΩ για 
τους 
υπάλληλους 
άνω των 25 
ετών και για 
τους 
εργατοτεχνίτες 
άνω των 25 
ετών σε 26,18 
ΕΥΡΩ. 
(ii) σε 510,95 

ΕΥΡΩ για 
τους 
υπάλληλους 
κάτω των 25 

ετών και σε 
22,83 ΕΥΡΩ. 
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για τους 
εργατοτεχνίτες 
κάτω των 25 

ετών, 2) Στον 
κατώτατο 
µισθό δεν 
ισχύει καµία 
άλλη 
προσαύξηση 
πλην της 
µηνιαίας 
τακτικής 
προσαύξησης 
λόγω 
προϋπηρεσίας 
και µάλιστα 
ως εξής:  

 
Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 
Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012  

(Ν.4019/2011, Ν. 

4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6, 

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013)  

Έως 12/2014 

(Ν. 4303/14) 

     διάρκεια του  
προγράµµατο 

ς  
δηµοσιονοµικ ής 
στρατηγικής (Ν. 
4046).  
 
δ) Πρόβλεψη για 
σύνταξη σαφούς 
χρονοδιαγράµ 
µατος για την 
λεπτοµερή  
αναµόρφωση της 
εθνικής γενικής 
σσε έως το τέλος 
Ιουλίου µε στόχο 
την ευθυγράµµισ 

η του πλαισίου 
του κατώτατου 
µισθού µε αυτό 
συγκρίσιµων 
κρατών (Ν. 

4046).  

2a) Ο κατά τα 
άνω κατώτατος 
µισθός των 
υπαλλήλων άνω 
των 25 ετών 
προσαυξάνεται µε 
ποσοστό 10% για 
κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας και  
έως τρεις τριετίες 
και συνολικά 
30% για 
προϋπηρεσία 9 
ετών και άνω και 
το κατώτατο 
ηµεροµίσθιο των 
εργατοτεχνιτών 
άνω των 25 ετών 
προσαυξάνεται µε 
ποσοστό 5% για 
κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας και  
έως έξι τριετίες 
και συνολικά 
30% για 
προϋπηρεσία 18 
ετών και άνω.  
 
2b) Ο κατά τα 
άνω κατώτατος 
µισθός των 
υπαλλήλων κάτω 
των 25 ετών 
προσαυξάνεται 
µε ποσοστό 10% 
για µία τριετία 
προϋπηρεσίας 
και για 
προϋπηρεσία 3 
ετών και άνω 
και το κατώτατο 
ηµεροµίσθιο των 
εργατοτεχνιτών 
κάτω των 25 
ετών 
προσαυξάνεται 
µε ποσοστό 5% 
για κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας 
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και έως δύο 
τριετίες και 
συνολικά 10% 
για προϋπηρεσία 
6 και άνω ετών         
 
(2c) Οι ως άνω 
προσαυξήσεις 
προϋπηρεσίας 
καταβάλλονται 
σε εργαζόµενο 
µε προϋπηρεσία 
σε οποιονδήποτε 
εργοδότη και µε 
οποιαδήποτε 
ειδικότητα, για 
µεν τους  
εργατοτεχνίτες 
µετά τη  
συµπλήρωση του 

18
ο
 έτους της 

ηλικίας τους, για 

δε τους 

υπαλλήλους µετά 
τη συµπλήρωση 

του 19
ο
 έτους 

της  

 
 

Πεδίο  Πριν τον 
µηχανισµό 
Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, Ν. 

3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 

(Ν.3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012 

(Ν.4019/2011, Ν. 

4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6, 

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013)  

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

      ηλικίας τους και 
ισχύουν για την 
συµπληρωθείσα 
υπηρεσία την 
14.2.2012.  
2d) Πέραν της 
µηνιαίας τακτικής 
προσαύξησης 
λόγω 
προϋπηρεσίας 
καµία άλλη 
προσαύξηση δεν 
περιλαµβάνεται 
στο νοµοθετικώς 
καθορισµένο 
κατώτατο µισθό 
και ηµεροµίσθιο.  
 
γ) αναστέλλεται 
(Ν.4093) έως 
ότου η ανεργία 
διαµορφωθεί σε 
ποσοστό κάτω 
του  
10% η 
προσαύξηση του 
νοµοθετικώς 
καθορισµένου 
νόµιµου 
κατώτατου 
µισθού και 
ηµεροµισθίου για 
προϋπηρεσία, που  
συµπληρώνεται  
µετά την 
14.2.2012. 
 

δ) Αναλυτική 
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περιγραφή (Ν. 

4172) του νέου 
συστήµατος 
διαµόρφωσης του 
κατώτατου 
µισθού από 
01.01.2017, που 
θεσπίσθηκε µε 
τον Ν. 4093 (βλ. 

προηγουµένως). 

∆ιεξαγωγή 
κοινωνικής 
διαβούλευσης 
µεταξύ των 
κοινωνικών 
συνοµιλητών, των 
ερευνητικών 
ινστιτούτων τους 
και ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων 
για την σύνταξη 
σχεδίου 
πορίσµατος 
διαβούλευσης, το 
οποίο θα 
λαµβάνεται 
υπόψη για τη 
έκδοση της 
ετήσιας 
υπουργικής 
απόφασης, έπειτα 
από σύµφωνη  

 

 

 
Πεδίο  Πριν τον 

µηχανισµό 
Στήριξης 

(Ν.3833/2010, 

Ν.3844/2010 και 

Ν.3846/2010)  

Έως 06/2010 

(N.3845/2010, 

Ν.3847/2010 και 

Ν.3863/2010)  

Έως 12/2010 (Ν. 

3871/2010 και 

Ν.3899/2010)  

Έως 06/2011 

(Ν.3919/2011, 

Ν.3920/2011, 

Ν.3979/2011, 

Ν.3986/2011, 

Ν.3996/2011)  

Έως 06/2012 

(Ν.4019/2011, 

Ν.4024/2011, 

Ν.4038/2012, 

Ν.4046/2012 

&ΠΥΣ αρ.6, 

Ν.4052/2012)  

Έως 12/2013 

(Ν.4057/2012, 

Ν.4075/2012, 

Ν.4093/2012, 

Ν.4097/2012, 

Ν.4144/2013, 

Ν.4147/2013, 

Ν.4152/2013, 

Ν.4172/2013) 

Έως 12/2014 

(Ν.4303/14) 

      γνώµη του 
Υπουργικού  
Συµβουλίου.  

 

Πηγή: Καψάλης, Απ., Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις 

στην εποχή των μνημονίων, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Αθήνα 2013, Μελέτες, αρ. 40 (επεξεργασία: Στάθης Τήκος) 
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3. Μεθοδολογία 

Η ανάγκη συνέχισης της ίδιας μεθοδολογικής προσέγγισης με την αντίστοιχη που ακολουθήθηκε 

στις τρεις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, ώστε αφενός να 

επιτυγχάνεται η απαραίτητη νοηματική ενότητα με το έργο των προηγούμενων ετών, αφετέρου να 

διευκολύνεται η εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων, αποτέλεσε το πλαίσιο βάσει του οποίου 

σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η μεθοδολογία της έρευνας. Κατά συνέπεια, υιοθετήθηκε η 

επεξεργασία των δεδομένων τα οποία προέρχονται από το περιεχόμενο των ίδιων των ΣΣΕ, από το 

σημείο που σταμάτησε την επεξεργασία η προηγούμενη Ετήσια Έκθεση του 2013, ως ο πλέον 

κατάλληλος τρόπος για την εκτίμηση των επιπτώσεων του συλλογικού εργατικού δικαίου στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κατά συνέπεια η παρούσα μελέτη αφορά στην υπογραφή 

συλλογικών συμβάσεων κατά το έτος 2014. 

Ως πηγή αναζήτησης των ΣΣΕ χρησιμοποιείται η σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας, 

στην οποία βρίσκεται ως αυτόνομο πεδίο αναζήτησης το Μητρώο των Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας, εξέλιξη η οποία θεσπίστηκε με τον Ν.3846/2010. Στο συγκεκριμένο μητρώο 

καταχωρείται το σύνολο των υπογραφεισών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών 

αποφάσεων του ΟΜΕΔ, ενώ παράλληλα παρατίθενται ως συνημμένα και τα σχετικά κείμενα σε 

μορφή αρχείου “.pdf” (http://www.ypakp.gr).  

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην υπό μελέτη χρονική περίοδο εκδόθηκαν τρεις 

διαιτητικές αποφάσεις του ΟΜΕΔ, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν σε επίλυση διαφοράς σε 

κλαδικό/ εθνικό ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο. 

4. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου 

Εργασίας για το 2014 είναι συνολικά 307. 

Από αυτές τις ΣΣΕ, οι 286 αφορούν σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις, οι 13 αναφέρονται 

σε συμβάσεις που υπογράφηκαν σε κλαδικό/ ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο, οι 5 αφορούν σε 

συμβάσεις που υπογράφηκαν σε τοπικό ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο, ενώ εκδόθηκαν 2 διαιτητικές 

αποφάσεις από τον ΟΜΕΔ, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν σε κλαδικό/ομοιοεπαγγελματικό 

επίπεδο. Τέλος, υπογράφεται μία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2014, η 

οποία το συγκεκριμένο έτος υπογράφεται από το σύνολο των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών 

οργανώσεων. Η συγκεκριμένη ΣΣΕ αφορά αποκλειστικά σε θεσμικά ζητήματα με εστίαση στην 

παροχή και για τον εργαζόμενο πατέρα του αυτοτελούς δικαιώματος και με τις ίδιες προϋποθέσεις 

χρήσης της προβλεπόμενης από τις ΕΓΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού, με τη μορφή του μειωμένου 

ωραρίου, ακόμα και στην περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη. Επίσης, να 

http://www.ypakp.gr/
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σημειωθεί ότι στο προοίμιο της ΕΓΣΣΕ του 2014 επαναβεβαιώνεται η βούληση των κοινωνικών 

συνομιλητών για υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας, της 

ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, της επαναφοράς της πλήρους και καθολικής ισχύος της 

ΕΓΣΣΕ, της μετενέργειας, της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων για λόγους ίσης 

μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Επίσης προβλέπεται η 

υλοποίηση κοινών δράσεων με την τεχνική υποστήριξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι 

οποίες θα αποσκοπούν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του τριμερούς κοινωνικού 

διαλόγου, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης, 

στους όρους συμμετοχής τους στα πεδία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων που απαγορεύονται από τον Νόμο στις εργασιακές σχέσεις. 

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι ΣΣΕ που υπογράφονται το διάστημα 2010-2014. 

 

Πίνακας 2: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2010-2014 

Είδος 

Συλλογικών 

Συμβάσεων 

2010 2011  

(έως 24/10/2011) 

Σύνολο 2010- 

2011 (έως 

24/10/2011) 

2012  

(από 25/10/2011) 

2013 

(έως 31/12/2013) 

2014 

Εθνικές Γενικές 1  1  1 1 

Επιχειρησιακές  127+ 109*= 236 69 196+ 109*= 305 813+ 91*= 904 

(έως 28/11/2012) 

544 (από 

29/11/2012 

286 

Κλαδικές/ 

Ομοιοεπαγγελμα

τικές 

75 26 101 26 (έως 

07/12/2012) 

13 (από 

08/12/2012) 

13 

Τοπικές 

Ομοιοεπαγγελμα

τικές   

13 7 20 6 (έως 

07/12/2012) 

10 (από 

08/12/2012) 

5 

Σύνολα 216 + 109*= 325 102 318+ 109*= 427 845+ 91*= 936 568 305 (και 2 

διαιτητικές)= 

307 
Πηγή : Υπουργείο Εργασίας, Επεξεργασία Καψάλης Απόστολος (για το 2014, Τήκος Στάθης) 

Σημ.: Χρονικό κριτήριο ταξινόμησης είναι η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του υποργείου 

*: Οι 109 και 91 αντίστοιχα ΕΣΣΕ είναι πανομοιότυπες και συνάπτονται από το συνδικάτο Μετάλλου με εργοδότες σε 

ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες στον Ν. Πειραιά και Νήσων σε διαφορετικές ημερομηνίες εντός του 2010 και 2012 αντίστοιχα. 

 

Το ποιοτικό στοιχείο που διακρίνει τη συγκεκριμένη περίοδο είναι η δημιουργία των “ενώσεων 

προσώπων”, δηλαδή η ουσιαστική αυτοσύμβαση του εργοδότη, όπου με τη διαμόρφωση του 

σχετικού θεσμικού πλαισίου αυξάνεται δραματικά οι αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ σε σχέση με 

την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Η συνεχιζόμενη μείωση που παρατηρείται στην υπογραφή των 

επιχειρησιακών ΣΣΕ και κατά το 2014 (εξέλιξη που παρατηρήθηκε και το 2013 σε σχέση με το 

2012 και το 2011) δεν θα πρέπει να αποδοθεί σε μια μονοσήμαντη αιτιολόγηση σχετικά με τη 

μείωση του ειδικού βάρους των επιχειρησιακών συμβάσεων και ειδικά εκείνων που ως 

συμβαλλόμενο μέρος είναι “ένωση προσώπων”, αλλά όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η 
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συγκεκριμένη μείωση θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη διάρκεια ισχύος των επιχειρησιακών ΣΣΕ, 

ειδικά εκείνων που υπογράφονται από “ενώσεις προσώπων”, η οποία εμφανίζεται να επεκτείνεται 

πέρα του έτους. Κατά συνέπεια, συμβάσεις, ειδικά επιχειρησιακές όπου συμβεβλημένο μέρος ήταν 

“ένωση προσώπων”, που συνάφθηκαν το 2013 ή το 2014 έχουν διετή ή και τριετή ισχύ. Αντίθετα, 

δεν παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις, ως προς τον συνολικό αριθμό των υπογραφεισών ΣΣΕ, 

από τα τέλη του 2011 μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης (σημ..: τα τέλη 

του 2014) στα υπόλοιπα επίπεδα συλλογικής διαπραγμάτευσης, δηλαδή στο κλαδικό/ 

ομοιοεπαγγελματικό και στο τοπικό/ ομοιοεπαγγελματικό.  

5. Οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Κατά τη δεδομένη περίοδο αναφοράς της παρούσας Έκθεσης και με βάση τις αναρτήσεις στη 

σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας καταγράφονται συνολικά 286 Επιχειρησιακές 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Με βάση τον αριθμό των αντίστοιχων συμβάσεων που 

υπογράφηκαν το 2013 (383) σημειώνεται πτώση της τάξης του 25,4%. Από την άλλη θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος μετά το 2011 και τις ανατροπές που σημειώθηκαν 

στο καθεστώς που διέπει τις μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης όπου ο αριθμός των 

επιχειρησιακών ΣΣΕ που συνάφθηκαν από επιχειρησιακό ή (πιο σπάνια) από κλαδικό σωματείο 

είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο που συνάφθηκε από “ένωση προσώπων”. Ειδικότερα, 150 

ΕΣΣΕ υπογράφηκαν από επιχειρησιακό σωματείο, ενώ 136 υπογράφηκαν από “ενώσεις 

προσώπων”. Σε ποσοστιαία αποτίμηση, εντός του 2014 το 52,44% των ΕΣΣΕ συνάφθηκε από 

επιχειρησιακό ή κλαδικό σωματείο, ενώ το 47,56% αυτών υπογράφηκε από “ένωση προσώπων”. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το σύνολο των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας  με 

σημείο αφετηρίας τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις μορφές συλλογικής 

εκπροσώπησης και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμβάσεις και συμφωνίες, έχοντας κριτήριο 

ταξινόμησης την ιδιότητα του υπογράφοντος την ΕΣΣΕ από εργατικής πλευράς. 

 

Πίνακας 3: Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις 2011-2014 

Υπογράφων την ΕΣΣΕ Από 25/10/2011 έως 

28/11/2012 

Από Δημοσίευση 

Ν.4024/2011 

(27/10/2011) έως 

28/11/2012 

Από 29/11/2012 έως 

31/12/2013 

2014 

Σωματείο 181 (22,3%) 167 (20,9%) 222 (40,8%) 150 (52,44%) 

Ένωση Προσώπων 632 (77,7%) 632 (79,1%) 322 (59,2%) 136 (47,56%) 

Σύνολο  813 (100%) 799 (100%) 544 (100%) 286 (100%) 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, επεξεργασία Καψάλης Απόστολος (για το 2014, Τήκος Στάθης)  

σημ.: Με κριτήριο την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα αναδεικνύεται η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής 
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των συμβάσεων που υπογράφονται από επιχειρησιακό ή κλαδικό σωματείο στο σύνολο των 

επιχειρησιακών συμβάσεων (και αντίστοιχα, μείωση της συμμετοχής των συμβάσεων που 

υπογράφονται από “ενώσεις προσώπων”). Ειδικότερα, ενώ σημειώνεται ισχυρή πτώση ως προς το 

σύνολο των υπογραφεισών ΕΣΣΕ το 2014 έναντι του διαστήματος από 25/10/2011 έως 28/11/2012 

κατά 64,9% (από 813 το διάστημα από 25/10/2011 έως 28/11/2012 σε 286 το 2014), η πτώση ως 

προς το σύνολο των ΕΣΣΕ που υπογράφονται από σωματείο το ίδιο χρονικό διάστημα είναι κατά 

πολύ μικρότερη και προσεγγίζει το 17,2% (από 181 σε 150). Αντίστοιχα, ίδια εικόνα, σε ηπιότερους 

όμως ρυθμούς, εμφανίζεται και μεταξύ του 2014 και του διαστήματος από 29/11/2012 μέχρι 

31/12/2013. Ειδικότερα, συγκρίνοντας τα δύο χρονικά διαστήματα παρατηρείται πτώση κατά 

47,5% ως προς τον συνολικό αριθμό των υπογραφεισών ΕΣΣΕ, όμως η πτώση των υπογραφεισών 

ΣΣΕ από επιχειρησιακό ή κλαδικό σωματείο είναι ακόμη μικρότερη και είναι 32,5%. Επομένως, 

μπορεί να ειπωθεί ότι ναι μεν παρατηρείται διαχρονικά πτώση ως προς τον αριθμό των συμβάσεων 

που υπογράφονται από επιχειρησιακό ή κλαδικό σωματείο, εντούτοις σημειώθηκε ακόμη 

μεγαλύτερη πτώση ως προς τον συνολικό αριθμό των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Επαγωγικά 

λοιπόν, αναδεικνύεται ότι η μεγαλύτερη μείωση ως προς το σύνολο των συμβάσεων που 

υπογράφονται κατά τη συγκεκριμένη περίοδο επεξεργασίας των στοιχείων (από το 2011) οφείλεται 

στην αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής του αριθμού των συμβάσεων που υπογράφονται από 

“ενώσεις προσώπων”. Ειδικότερα, ενώ η πτώση στο σύνολο των ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν το 2014 

σε σχέση με το διάστημα από 25/10/2011 μέχρι 28/11/2012 ήταν της τάξης του 64,9%, η αντίστοιχη 

πτώση ως προς τον αριθμό των ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν από “ενώσεις προσώπων” ήταν ακόμη 

μεγαλύτερη και ανήλθε στο 78,5% (από 632 σε 136). Αντίστοιχα, ενώ η πτώση στο σύνολο των 

ΕΣΣΕ το 2014 σε σχέση με το διάστημα από 29/11/2012 μέχρι 31/12/2013 ήταν της τάξης του 

47,5%, η πτώση στο αντίστοιχο διάστημα ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφονται 

από “ενώσεις προσώπων” ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ανήλθε στο 57,8%. Άλλωστε να 

υπενθυμιστεί ότι το 2014 ήταν το πρώτο έτος μετά το 2011 που οι συμβάσεις που υπογράφηκαν 

από σωματεία ήταν περισσότερες από τις αντίστοιχες που υπογράφηκαν από “ενώσεις προσώπων”.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεση του 2013, το βάρος της ανάλυσης εκ των 

πραγμάτων δεν επικεντρώνεται τόσο στην εξέταση του ρυθμού μείωσης των ονομαστικών 

αποδοχών και εν γένει του μισθολογικού κόστους, που άλλωστε παρατηρήθηκε και καταγράφηκε 

την προηγούμενη περίοδο, όπου οι ΕΣΣΕ προσαρμόστηκαν βιαίως και ύστερα από νομοθετικές 

παρεμβάσεις, όσο κυρίως στην επιτυχία ή στην αδυναμία διάσωσης των μη μισθολογικών όρων 

εργασίας. Το κατασκεύασμα της “ένωσης προσώπων”, ως ενός ακόμη βήματος προς την 

κατεύθυνση της ατομικής διαπραγμάτευσης, στην οποία επίσης συνηγορούν η κατάργηση της 

αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, 
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συνιστούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τα επιχειρησιακά συνδικάτα εντός του οποίου η υπογραφή 

μιας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, με οφέλη στα μη μισθολογικά ζητήματα τα οποία 

άλλωστε είναι και το αποκλειστικό ουσιαστικά πεδίο όπου η έννοια της διαπραγμάτευσης έχει 

ακόμη το κυριολεκτικό της περιεχόμενο, μπορεί να θεωρηθεί ως πρόκληση και εν τέλει “επιτυχία”.                      

Ακόμη να ειπωθεί, ότι η ενίσχυση του ειδικού βάρους των ΕΣΣΕ που υπογράφονται από 

επιχειρησιακό (ή κλαδικό) συνδικάτο μπορεί να αποτελεί μια θετική εξέλιξη, όμως από την άλλη 

παραμένει το ερώτημα του βαθμού της αξίας στην πράξη της συγκεκριμένης εξέλιξης στο πεδίο 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο από τη στιγμή που εξακολουθούν να 

ισχύουν και να έχουν δεδομένες συνέπειες στον κόσμο της εργασίας οι ανατροπές στο συλλογικό 

εργατικό δίκαιο των τελευταίων ετών. Για παράδειγμα, μπορεί κατά το 2014 οι ΕΣΣΕ που 

υπογράφηκαν από συνδικάτα να είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες που υπογράφηκαν από 

“ενώσεις προσώπων”, εντούτοις κατά τα προηγούμενα χρόνια οι ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν από τις 

“ενώσεις προσώπων” έχουν ισχύ που ξεπερνούν το ένα έτος. Δηλαδή, ακόμη και στο πεδίο του 

υπογράφοντος τη σύμβαση από την πλευρά των εργαζόμενων παγιώνεται μια πλήρως αρνητική 

εξέλιξη για τον κόσμο της εργασίας. Εξέλιξη που συνιστά ως ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση και εν 

τέλει επιτυχία την υπογραφή ΕΣΣΕ από επιχειρησιακά συνδικάτα ακόμη και όταν δεν αφορούν στα 

ζητήματα των αποδοχών, διότι όπως θα αναλυθεί παρακάτω, επιχειρούνται και υλοποιούνται 

σοβαρές ανατροπές και σε μη μισθολογικά ζητήματα έχοντας ως “εταίρο” στη σύναψη ΕΣΣΕ 

“ενώσεις προσώπων”. 

5.1 Η ρύθμιση των αποδοχών στα πλαίσια των ΕΣΣΕ 

Εισαγωγικά να ειπωθεί ότι από το σύνολο των 286 των Επιχειρησιακών ΣΣΕ οι 7 αφορούν σε 

κανονισμούς επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, στο πεδίο της ρύθμισης των αποδοχών γίνεται 

αναφορά στις υπόλοιπες 279 ΕΣΣΕ. Από αυτές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αφορούν σε 

πάγωμα κατά κύριο λόγο ή μείωση των αποδοχών.  

Από το σύνολο των 279 ΕΣΣΕ μόλις σε 7 προβλέπεται να δοθούν αυξήσεις ύψους από 1% έως 4%. 

Σε όλες τις ΕΣΣΕ που προβλέπονται αυξήσεις την πλευρά των εργαζόμενων εκπροσωπεί 

επιχειρησιακό σωματείο. Σε μία από τις περιπτώσεις η αύξηση των αποδοχών δεν έχει ποσοστιαία 

μορφή, αλλά δίνεται μηνιαίως ένα συγκεκριμένο ποσό. Ακόμη, υπάρχει μία κατηγορία 5 ΕΣΣΕ που 

η αύξηση αποδοχών σχετίζεται με την πορεία του κύκλου εργασιών για το 2014 (οι συγκεκριμένες 

περιπτώσεις δεν αφορούν πριμ παραγωγικότητας). Από τις εν λόγω 5 περιπτώσεις, μία υπογράφεται 

από “ένωση προσώπων”, ενώ οι υπόλοιπες 4 υπογράφονται από επιχειρησιακό σωματείο.    

Από τις υπόλοιπες, περίπου 234 ΕΣΣΕ στις οποίες γίνεται σαφής αναφορά σε ρύθμιση αποδοχών 

(διότι υπάρχει ένας αριθμός ΕΣΣΕ, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα πέρα των αποδοχών ή του 
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Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εμφανίζονται περιπτώσεις όπου με τη 

σύναψη της ΕΣΣΕ προστίθεται κάποια ειδικότητα στην επιχείρηση, ή διευθετείται ο χρόνος 

εργασίας.), παρατηρείται μείωση ή πάγωμα των αποδοχών. Πιο συγκεκριμένα, στη μεγάλη 

πλειοψηφία των ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν κατά το 2014 σημειώθηκε πάγωμα των αποδοχών. 

Συνολικά, 135 ΕΣΣΕ προβλέπουν το πάγωμα των αποδοχών από τις οποίες οι 75 έχουν υπογραφεί 

από επιχειρησιακό σωματείο, ενώ οι υπόλοιπες 60 ΕΣΣΕ έχουν συναφθεί από “ένωση προσώπων”. 

Μείωση αποδοχών εμφανίζεται σε 36 ΕΣΣΕ, από τις οποίες 19 έχουν υπογραφεί από επιχειρησιακό 

σωματείο και οι υπόλοιπες 17 από “ένωση προσώπων”.  

Συνεπώς, βάσει των παραπάνω δεδομένων, ενώ θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι κατά το 

2014 η κατάσταση ως προς τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα φαίνεται να βρίσκει τα κατώτατα 

άκρα της, εντούτοις το συγκεκριμένο συμπέρασμα δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, 

διότι η κατάσταση περιπλέκεται και ουσιαστικά επιδεινώνεται για τον κόσμο της εργασίας από την 

εμφάνιση 63 ΕΣΣΕ στις οποίες γίνεται λόγος για αποδοχές στο ύψος της ΕΓΣΣΕ ή του νομοθετικά 

κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού. Ουσιαστικά δηλαδή, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός από αυτές 

τις ΕΣΣΕ υποκρύπτει μείωση αποδοχών, ειδικά όταν στο κείμενο της συμφωνίας γίνεται λόγος για 

“προσαρμογή” σε όσα προβλέπει η ΕΓΣΣΕ. Από αυτές, η συντριπτική τους πλειοψηφία (58) 

υπογράφεται από “ένωση προσώπων”, ενώ οι υπόλοιπες 5 από επιχειρησιακό σωματείο. 

Ενδιαφέρον έχει να σημειωθεί ότι και κατά το 2014 εμφανίζονται επιχειρησιακές συμβάσεις στις 

οποίες ρητά προβλέπεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η οποία έχει ουσιαστικά καταργηθεί 

με νομοθετική παρέμβαση στα πλαίσια των μνημονίων. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης 

εμφανίζεται σε 28 ΕΣΣΕ, οι οποίες στο σύνολό τους υπογράφονται από επιχειρησιακό σωματείο. 

Ακόμη, σε 14 περιπτώσεις εμφανίζεται ρύθμιση για την καταβολή bonus παραγωγικότητας, η οποία 

σχετίζεται είτε με την πορεία του κύκλου εργασιών ή των κερδών της επιχείρησης, είτε με την 

επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εμφανίζεται σε ΕΣΣΕ που 

στο σύνολό τους έχουν υπογραφεί από επιχειρησιακό σωματείο. 

 

5.1.1 Η ρύθμιση των μειώσεων των αποδοχών στα πλαίσια των ΕΣΣΕ 

Οι μειώσεις των αποδοχών γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά σε ρητή αναφορά στο 

ποσοστιαίο ύψος της μείωσης και ο δεύτερος στην προσαρμογή στα εκάστοτε ισχύοντα είτε της 

ΕΓΣΣΕ, είτε του ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου μισθού.  

Ως προς την πρώτη περίπτωση, να ειπωθεί ότι κατά το 2014 σε σύνολο 36 ΕΣΣΕ στις οποίες γίνεται 

ρητά λόγος για μείωση αποδοχών, αυτές κυμαίνονται από 1% μέχρι και 30%, ανεξάρτητα αν οι 

εργαζόμενοι της επιχείρησης υφίστανται μειώσεις στις αποδοχές τους για πρώτη φορά ή όχι από το 
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2010 και εντεύθεν.  

Ως προς τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή της προσαρμογής των αποδοχών είτε στα εκάστοτε 

ισχύοντα της ΕΓΣΣΕ, είτε στα εκάστοτε ισχύοντα στον ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, θα 

πρέπει εισαγωγικά να υπενθυμιστεί η επισήμανση της αντίστοιχης περσινής Έκθεσης. Ειδικότερα, 

στη σχετική Έκθεση έγινε εκτενής ανάλυση της προσθήκης της λέξης “εκάστοτε” και του 

συνδυασμού της με την έννοια του “ελάχιστα νομοθετημένου κατώτατου μισθού”. Η έννοια του 

“εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου μισθού”, συνδέθηκε με τη δυνατότητα 

που έδωσε ο νομοθέτης (Ν. 4093/12) και σε παραβίαση του Συντάγματος και των Διεθνών 

Συμβάσεων και Συνθηκών στην πολιτεία και στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό να καθορίζει τον 

κατώτατο μισθό παρά την ύπαρξη και εφαρμογή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Μέχρι στιγμής και λόγω της σύσσωμης αντίδρασης του κόσμου της εργασίας δεν έχει γίνει χρήση 

της συγκεκριμένης δυνατότητας και τα κατώτατα όρια που καθορίζονται από την ΕΓΣΣΕ δεν έχουν 

αναθεωρηθεί μέσω του ελάχιστα νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Εντούτοις και στις ΕΣΣΕ που 

αφορούν στο 2014 υπάρχει η ρύθμιση για ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Πιο 

συγκεκριμένα, σε 77 ΕΣΣΕ γίνεται αναφορά σε προσαρμογή ή σε μείωση αποδοχών είτε στα 

επίπεδα της ΕΓΣΣΕ, είτε στα επίπεδα του ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Από αυτές, 

οι 49 αφορούν σε προσαρμογή ή σε μείωση σε όσα προβλέπονται στην ΕΓΣΣΕ, ενώ στις υπόλοιπες 

28 προβλέπεται προσαρμογή ή μείωση στον εκάστοτε ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Η 

προσαρμογή στα ισχύοντα βάσει του ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου μισθού παρατηρείται 

στους κλάδους των ξενοδοχείων, της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και 

προστασίας.  

Από τις 28 περιπτώσεις που προβλέπεται προσαρμογή ή μείωση στον ελάχιστο νομοθετημένο 

κατώτατο μισθό, οι 5 συνάπτονται από επιχειρησιακό σωματείο, ενώ οι υπόλοιπες 23 από “ένωση 

προσώπων”. Τα εν λόγω 5 επιχειρησιακά σωματεία προέρχονται στο σύνολό τους από τον κλάδο 

της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας, φαινόμενο το οποίο εν πολλοίς παρουσιάστηκε 

και την περασμένη χρονιά και που επισημάνθηκε άλλωστε στην προηγούμενη Έκθεση (στην οποία 

γίνεται μνεία και στη “ζέση” των σωματείων του συγκεκριμένου κλάδου και νωρίτερα από κάθε 

άλλον κλάδο να εισάγουν τη ρύθμιση του καθορισμού των αποδοχών βάσει του εκάστοτε 

ισχύοντος ελάχιστου νομοθετημένου μισθού). 

Οι 49 περιπτώσεις ΕΣΣΕ, στις οποίες γίνεται αναφορά σε προσαρμογή ή μείωση στα εκάστοτε 

ισχύοντα της ΕΓΣΣΕ, αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας, των ξενοδοχείων, της βιομηχανίας 

ένδυσης και της εστίασης. Από τις 49 ΕΣΣΕ μόλις οι 4 υπογράφονται από επιχειρησιακό σωματείο, 

ενώ οι υπόλοιπες 45 από “ένωση προσώπων”.  
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5.1.2 Άνιση προσαρμογή/ μείωση των αποδοχών στο εσωτερικό της επιχείρησης 

Συνεχίζεται και κατά το 2014 η τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και καταγράφηκε 

στις αντίστοιχες Εκθέσεις για διακριτή μεταχείριση στη ρύθμιση των αποδοχών σε βάρος των 

νεοπροσλαμβανόμενων, για τους οποίους επιφυλάσσεται δυσμενέστερη μισθολογική εξέλιξη, κατά 

κύριο λόγο με την προσαρμογή των αποδοχών των νεοπροσλαμβανόμενων στα εκάστοτε ισχύοντα 

στην ΕΓΣΕΕ ή στον ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, την ίδια στιγμή που για το υπάρχον 

προσωπικό μπορεί μεν να προβλέπεται είτε πάγωμα αποδοχών, οι οποίες όμως είναι ήδη 

υψηλότερες από όσα προβλέπουν τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ, είτε μείωση αποδοχών, που όμως 

η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν συνεπάγεται εξομοίωση τους με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ, 

εντούτοις και πάλι είναι υψηλότερες από εκείνες των νεοπροσλαμβανόμενων.  

Για το 2014 υπήρξαν 20 περιπτώσεις όπου παρατηρείται διακριτή μεταχείριση εις βάρος των 

εργαζόμενων στην επιχείρηση. Αν για το διάστημα από τέλη Νοεμβρίου του 2012 μέχρι το τέλος 

του 2013 (χρονικό διάστημα που αποτελεί το διάστημα έρευνας της προηγούμενης σχετικής 

Έκθεσης) και σε σύνολο 544 ΕΣΣΕ καταγράφηκαν 21 περιπτώσεις ΕΣΣΕ όπου παρατηρείται 

διακριτή μεταχείριση σε βάρος των νεοπροσλαμβανόμενων, η καταγραφή 20 αντίστοιχων 

περιπτώσεων για το 2014 αλλά σε πολύ μικρότερο αριθμό υπογραφεισών ΣΣΕ εντός του 2014 

(286) σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα έρευνας, συνιστά σοβαρή επιδείνωση της ρύθμισης 

των αποδοχών εις βάρος των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων. 

Από τις 20 περιπτώσεις διακριτής μεταχείρισης σε βάρος των νεοπροσλαμβανόμενων οι 12 ΕΣΣΕ 

συνάπτονται από την πλευρά των εργαζόμενων από επιχειρησιακό σωματείο, εγείροντας σοβαρά 

ζητήματα ηθικής τάξης πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η δημιουργία εργαζόμενων δεύτερης 

ταχύτητας με κριτήριο το χρονικό σημείο ένταξης στην επιχείρηση κινείται στα όρια της 

νομιμότητας και ελέγχεται από την άποψη του σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης.  

Στις συγκεκριμένες 20 περιπτώσεις υπάρχουν 5 ΕΣΣΕ στις οποίες προβλέπεται μείωση των 

αποδοχών των υπαρχόντων εργαζόμενων (όχι όμως μέχρι τα επίπεδα της ΕΓΣΣΕ ή του ελάχιστου 

νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως αναφέρεται για τους νεοπροσλαμβανόμενους), από τις 

οποίες οι 3 συνάπτονται από “ένωση προσώπων” και οι 2 από επιχειρησιακό σωματείο (στη μία 

περίπτωση το επιχειρησιακό σωματείο αποδέχθηκε μείωση επιδομάτων που αναφέρονται στους 

“παλαιούς” εργαζόμενους, ενώ στην άλλη περίπτωση το επιχειρησιακό σωματείο υπέγραψε για 

μειώσεις στις βασικές αποδοχές στο “παλαιό” προσωπικό ύψους 16%).  

Ακόμα εμφανίζεται μια σοβαρή από άποψη μεγέθους κατηγορία ΕΣΣΕ, 30 περιπτώσεις, όπου 

συμφωνείται διακριτή μεταχείριση ανάλογα με την επαγγελματική ειδικότητα των εργαζόμενων. 

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αντισυμβαλλόμενοι του εργοδότη είναι επιχειρησιακό 

σωματείο σε επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους των κλάδων της ναυτιλίας, της εμπορίας 
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πετρελαιοειδών, των ξενοδοχείων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η πρόβλεψη σε 

επιχειρησιακή ΣΣΕ διαφορετικών επιπέδων αποδοχών βάσει της επαγγελματικής ειδικότητας, που 

έχει ως συνέπεια να εισάγονται στην επιχείρηση αυτούσιοι οι όροι για τις αποδοχές που 

προβλέπονται από τις αντίστοιχες κλαδικές ΣΣΕ, ουσιαστικά “απονευρώνει” και αποδυναμώνει την 

ίδια τη διαπραγμάτευση σε επίπεδο επιχείρησης και τον ρόλο του σχετικού επιχειρησιακού 

σωματείου, από τη στιγμή που στο εσωτερικό της επιχείρησης εισάγονται όροι για ρυθμίσεις 

αποδοχών που τμηματοποιούν περαιτέρω τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε η 

φράση που καταγράφεται στο κείμενο των σχετικών ΕΣΣΕ, όπου γίνεται λόγος για ρύθμιση 

αποδοχών “κατά περίπτωση και κατά ειδικότητα”. 

5.1.3 Προσωποποίηση των ρυθμίσεων 

Κατά το 2014 εξακολουθεί να εμφανίζεται η τάση εξατομίκευσης του περιεχομένου των ΕΣΣΕ, που 

παρατηρήθηκε άλλωστε και στις προηγούμενες Εκθέσεις, με το φαινόμενο να εντοπίζεται κυρίως 

στη συμπερίληψη στην ΕΣΣΕ μιας πλήρους και αναλυτικής ονομαστικής λίστας των εργαζόμενων 

της επιχείρησης, στην οποία διευκρινίζεται, 

i. το ατομικό ποσοστό μείωσης των αποδοχών ή το νέο ανά εργαζόμενο ύψος των αποδοχών, 

όπως αυτό προκύπτει μετά από τις συνολικές ή τις κατά περίπτωση προσαρμογές των 

αποδοχών, 

ii. είτε ακόμη και η στοχευμένη εξαίρεση ή η ευνοϊκότερη μεταχείριση ενός ή περισσότερων 

εργαζόμενων από τις υπόλοιπες περιπτώσεις εργαζόμενων, ανεξαρτήτως της επίκλησης ή 

όχι κάποιου υποκειμενικού παράγοντα για την συγκεκριμένη επιλογή.                   

Ειδικότερα, σε 4 περιπτώσεις ΕΣΣΕ, οι οποίες στο σύνολό τους συνάπτονται από “ένωση 

προσώπων”, εμφανίζεται ονομαστική αναφορά σε έναν ή σε όλους τους εργαζόμενους ανάλογα με 

τη διακριτή μισθολογική αντιμετώπισή τους από τον εργοδότη. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, 

μια ναυτιλιακή επιχείρηση με έδρα τον Πειραιά, στο κείμενο της ΕΣΣΕ εμφανίζεται το 

ονοματεπώνυμο εργαζόμενης η οποία εξαιρείται, χωρίς καμία αιτιολόγηση, από τις μειώσεις που 

επέρχονται στους συναδέλφους της. Σε άλλη από τις εν λόγω 4 περιπτώσεις, σε βιομηχανική 

επιχείρηση με έδρα την Αθήνα, στο κείμενο της ΕΣΣΕ παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας από τις 

βασικές ονομαστικές αποδοχές (μειωμένες για το 2014) καθένα από τους εργαζόμενούς της. Στην 

τρίτη περίπτωση, σε έναν προμηθευτικό συνεταιρισμό με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, 

αναφέρονται οι νέες (μειωμένες) μεικτές αποδοχές καθενός από τους εργαζόμενους, ενώ στην 

τέταρτη περίπτωση, επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με έδρα τη Δυτική Ελλάδα, αναφέρεται το 

ποσοστό της μείωσης για καθένα από τους εργαζόμενους, επικαλούμενη τον σοβαρό περιορισμό 

των δραστηριοτήτων της, με συνέπεια ταμιακά προβλήματα και δυσχέρειες ρευστότητας. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεση, πέρα από το ερώτημα για το σύννομο ανάλογων 

ρυθμίσεων στα πλαίσια μιας ΕΣΣΕ, από τη στιγμή που επιφυλάσσεται για τους εργαζόμενους 

διακριτή αντιμετώπιση, εγείρεται και το ζήτημα της προστασίας της προσωπικότητας των 

εργαζόμενων λόγω της επιλογής του εργοδότη να δημοσιοποιήσει σε δημόσια έγγραφα, τα οποία 

εκτός των άλλων αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας και κατά 

συνέπεια, είναι προσβάσιμα από το σύνολο του πληθυσμού, προσωπικά δεδομένα των 

εργαζόμενων που απασχολεί.  

5.2 Η ρύθμιση των μη μισθολογικών όρων των ΕΣΣΕ 

Η ανάλυση του συγκεκριμένου τμήματος/ μέρους των ΕΣΣΕ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία, ειδικά κατά την εποχή των μνημονίων, μιας και στο ασφυκτικό πλαίσιο της 

ύφεσης μέσα στο οποίο συνάπτονται οι ΕΣΣΕ και των οικονομικών όρων τους οποίους καλούνται 

να αποδεχθούν εκόντες άκοντες οι εργαζόμενοι, καθιστά τη ρύθμιση των μη μισθολογικών όρων ως 

το μοναδικό ουσιαστικά πεδίο διαπραγμάτευσης στο οποίο από την κατάληξη των σχετικών 

διαπραγματεύσεων μπορεί η σχετική ΕΣΣΕ να χαρακτηριστεί από σχετική επιτυχία για την πλευρά 

των εργαζόμενων, τηρουμένων των αναλογιών της σημερινής εποχής και έχοντας υπόψη ότι το 

περιεχόμενο των λεγόμενων “θεσμικών όρων” των ΣΣΕ συνεπάγονται αμέσως ή εμμέσως 

οικονομικές συνέπειες ταυτόχρονα και για τις δύο πλευρές της εργασιακής σχέσης.       

Η διαπραγμάτευση για το μη μισθολογικό κόστος από πλευράς της επιχείρησης γίνεται με την 

επίκληση της προσπάθειας διάσωσής της ή της αποφυγής δυσμενών οικονομικών εξελίξεων που θα 

έθεταν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

Η διαπραγματευτική αξία για τη διοίκηση της επιχείρησης που έχουν οι μη μισθολογικοί όροι μιας 

ΕΣΣΕ αναδύεται με δύο τρόπους, ο καθένας από τους οποίους εξαρτάται με τον τρόπο που θα 

εξελιχθούν τα ζητήματα των αποδοχών. Ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται όταν έχει αποφασιστεί η 

μείωση των αποδοχών. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ότι η πλευρά της εργοδοσίας δέχεται 

να προχωρήσει σε διασφάλιση είτε των θέσεων εργασίας, κατά κύριο λόγο, είτε κάποιων από τους 

άλλους μη μισθολογικούς όρους που είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενες ΕΣΣΕ.  

Ο δεύτερος τρόπος αφορά την περίπτωση που αποφασίζεται είτε πάγωμα, είτε και αύξηση 

αποδοχών, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να μην υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ρήτρα διασφάλισης 

των μη μισθολογικών όρων και ιδιαίτερα των θέσεων. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις παγώματος, 

ή αύξησης των αποδοχών παρατηρείται ως “αντάλλαγμα” η αποδοχή από πλευράς των 

εκπροσώπων των εργαζόμενων επιβάρυνσης των μη μισθολογικών όρων, όπως η διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας ή η ρήτρα ειρήνης με την μη προσφυγή σε απεργιακές κινητοποιήσεις από 

πλευράς εργαζόμενων. Με άλλα λόγια, η αρνητική έκβαση για την πλευρά των εργαζόμενων των 
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μισθολογικών όρων που καθορίζονται από την ΕΣΣΕ είναι δυνατόν να σημάνει κάποια διασφάλισή 

τους στα μη μισθολογικά ζητήματα, ενώ η συνάρτηση αντιστρέφεται όταν προβλέπεται 

ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των μισθολογικών όρων για την πλευρά των εργαζόμενων, όπου τότε 

δεν παρατηρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό να διασφαλίζονται αντίστοιχα με θετικό τρόπο για τους 

εργαζόμενους και οι μη μισθολογικοί όροι των ΕΣΣΕ. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως 

όπου ο συμβαλλόμενος από την πλευρά των εργαζόμενων είναι “ένωση προσώπων” να 

παρατηρείται τόσο μείωση αποδοχών, όσο και γενικότερη επιδείνωση των μη μισθολογικών όρων. 

5.2.1 Διατήρηση των θέσεων εργασίας/ προσλήψεις 

Όπως αναφέρθηκε μόλις πιο πάνω, η ρύθμιση για τη διασφάλιση των θέσεων παρατηρείται κατά 

κύριο λόγο σε συναπτόμενες ΕΣΣΕ όπου συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για μείωση ή πάγωμα των 

αποδοχών. Για το 2014 υπήρξαν 13 ΕΣΣΕ στις ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνεται ρήτρα για την 

αποφυγή των απολύσεων (για οικονομοτεχνικούς λόγους) ή τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.  

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα και εισαγωγικά να ειπωθεί 

ότι μόλις στις δύο από αυτές οι αντισυμβαλλόμενοι της εργοδοτικής πλευράς είναι εκπρόσωποι 

“ένωσης προσώπων”.  

 

Πίνακας 4: Επιχειρησιακές ΣΣΕ στις οποίες ρυθμίζεται το θέμα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας 

Επιχείρηση  Ημ. 

Σύναψης  

Διάρκεια  Αυξήσεις 

αποδοχών  

Μειώσεις ή 

πάγωμα 

αποδοχών 

Συμβαλλόμ

ενος από 

την πλευρά 

των 

εργαζόμενω

ν  

Αποφυγή 

απολύσεων/ 

διασφάλιση 

θέσεων 

εργασίας 

Παρατηρήσεις  

“Γέφυρα” 

Λειτουργία 

Α.Ε 

09/12/14 01/01/2015- 

31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών, όπως 

καθορίστηκε από 

την ΕΣΣΕ του 

2014  

Σωματείο  Δέσμευση για 

μη καταγγελία 

των 

υφιστάμενων 

συμβάσεων 

εργασίας 

αορίστου 

χρόνου 

 

Cosmote- 

Κινητές 

Τηλεπικοινωνί

ες Α.Ε 

22/12/14 22/12/2014- 

28/02/2015 

7% από 

28/02/2015 

7% από 

01/05/2013- 

27/02/2015 

Σωματείο  Η εταιρεία 

δεσμεύεται να 

μην προσφύγει 

σε καταγγελία 

συμβάσεων 

εργασίας του 

προσωπικού για 

οικονομοτεχνικ

ούς λόγους 

Η αύξηση κατά 

7% από 

28/02/2015 

γίνεται ώστε οι 

βασικοί μισθοί 

να επανέλθουν 

στο ποσό που 

αντιστοιχούσαν 

κατά την 

30/04/2013 

“Αίγις” Α.Ε 18/11/14 01/01/2014- 

31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών, όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί στις 

31/12/2013 

Σωματείο  Δέσμευση 

εταιρείας να 

μην προχωρήσει 

σε ατομικές, ή 

ομαδικές 

απολύσεις ή 

- Πριμ 

παραγωγικότητ

ας ανάλογα της 

επίτευξης 

στόχου 

παραγωγής, 
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διαθεσιμότητες - Ρήτρα 

ευνοϊκότερης 

ρύθμισης  

“Skot” Α.Ε 11/11/14 05/09/2014- 

04/09/2016 

4% από 

05/09/2014 

και επιπλέον 

2% από 

05/09/2015 

για τις 

αμοιβές όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί 

μέχρι τις 

04/09/2015 

 Σωματείο  Δέσμευση της 

εταιρείας, 

εφόσον δεν 

μεταβληθούν τα 

υφιστάμενα 

οικονομικά 

δεδομένα, για 

διατήρηση των 

υφιστάμενων 

θέσεων 

εργασίας και μη 

εφαρμογής 

συστήματος εκ 

περιτροπής 

εργασίας 

 

Κυλινδρόμυλοι 

Κρήτης Α.Ε 

30/04/13 01/05/2013- 

30/04/2015 

 Πάγωμα Σωματείο  Για το διάστημα 

ισχύος της 

παρούσας ΕΣΣΕ 

απολύσεις δεν 

θα γίνουν ούτε 

θα υπάρξει 

μετατροπή 

συμβάσεων 

πλήρους 

απασχόλησης 

σε μερικής. 

Εφόσον 

συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι 

απόλυσης, αυτή 

θα γίνει μετά 

από ενημέρωση 

του Σωματείου 

Εργαζομένων 

 

Johnson & 

Johnson Hellas 

ΑΕΒΕ 

01/08/14 01/01/2014- 

31/12/2015 

Αύξηση 40€ 

από 

01/07/2014 

και επιπλέον 

30€ αύξηση 

από 

01/01/2015 

 Σωματείο Διασφάλιση 

απασχόλησης 

υπάρχοντος 

προσωπικού για 

το 2014 και το 

2015 μέσω 

κάλυψης 

αναγκών της 

επιχείρησης από 

αυτό 

Παροχή εφάπαξ 

ποσού 240€ ανά 

εργαζόμενο 

μέσα στο 2014  

Αγροτικός 

Συνεταιρισμός 

Μεσσαράς 

28/05/14 01/04/2014- 

31/03/2015 

 Για το χρονικό 

διάστημα από 

01/04/2014- 

31/03/2015 οι 

διαμορφώμενοι 

και 

καταβαλλόμενοι 

βασικοί μισθοί 

κατά την 

31/03/2013 θα 

υποστούν μείωση 

κατά 17% 

Σωματείο  Δέσμευση μη 

προσφυγής σε 

μονομερή 

καταγγελία των 

συμβάσεων 

εργασίας και 

εγγύηση 

διατήρησης 

θέσεων 

εργασίας 

- Δέσμευση για 

μη 

πραγματοποίησ

η προσλήψεων 

έστω και 

έκτακτου 

προσωπικού 

(τυχόν 

προσλήψεις θα 

πραγματοποιηθ

ούν κατόπιν 

τεκμηριωμένης 

εισήγησης της 

υπηρεσίας), 

- Μη μετατροπή 

των όρων 

εργασίας των 

εργαζόμενων, 
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όπως ισχύουν 

με την παρούσα 

και αφορούν 

αποκλειστικά 

σχέση εργασίας 

πλήρους 

απασχόλησης, 

με κανένα 

τρόπο, 

- Ρήτρα 

ευνοϊκότερης 

ρύθμισης 

“Φ. Μουρίκης” 

Α.Ε 

04/04/14 01/04/2014- 

31/03/2015 

 Στα ίδια επίπεδα 

όπως έχουν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2014, 

ημερομηνία 

λήξεως της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ  

Σωματείο  Η εταιρεία 

μέχρι 

30/12/2014 δεν 

θα προχωρήσει 

αφενός σε 

μονομερή 

καταγγελία των 

συμβάσεων 

εργασίας για 

οικονομοτεχνικ

ούς λόγους και 

αφετέρου σε εκ 

περιτροπής 

εργασία των 

εργαζομένων 

που σήμερα 

είναι μέλη του 

σωματείου 

Ρήτρα 

ευνοϊκότερης 

ρύθμισης 

Φιλανθρωπικό 

Ίδρυμα 

Γηροκομείο 

Σπάρτης, οι 

Άγιοι 

Ανάργυροι 

28/02/14 01/03/2014- 

28/02/2015 

 Στα ίδια επίπεδα 

με την από 

15/09/2012 ΕΣΣΕ 

του Ιδρύματος 

Ένωση 

Προσώπων 

Διατήρηση 

θέσεων 

εργασίας υπό 

την προϋπόθεση 

της διατήρησης 

των τροφίμων 

στα επίπεδα των 

70- 75 ατόμων 

(η προϋπόθεση 

αυτή δεν αφορά 

τις εργαζόμενες 

με σύμβαση 

αορίστου 

χρόνου)  

Σε περίπτωση 

απόλυσης 

εργαζόμενης 

αορίστου 

χρόνου, οι όροι 

απόλυσης, το 

ποσό της 

αποζημίωσης 

και κάθε 

συναφές θέμα 

θα ρυθμίζεται 

από το ισχύον 

θεσμικό 

πλαίσιο 

Newrest Ελλάς 

Α.Ε 

05/03/14 01/01/2014- 

31/12/2014 

 Στα ίδια επίπεδα 

με προηγούμενη 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο Διασφάλιση 

των 

υφιστάμενων 

κατά την 

υπογραφή της 

παρούσας 

θέσεων 

εργασίας του 

προσωπικού με 

συμβάσεις 

εργασίας 

αορίστου 

χρόνου, μη 

πραγματοποίησ

η μονομερούς 

καταγγελίας 

ατομικών 

συμβάσεων 

εργασίας για 

οικονομοτεχνικ

ούς λόγους 

Συμφωνία 

εργασιακής 

ειρήνης με 

δέσμευση του 

συνδικάτου για 

μη κήρυξη, 

ούτε συμμετοχή 

σε καμία 

απεργιακή 

κινητοποίηση 

σχετική με 

ζητήματα που 

επιλύονται με 

την παρούσα 

ΕΣΣΕ 
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Club 

Mediterranee 

Ελλάς 

(Για το 

ξενοδοχείο 

“Club Med 

Γρεγολίμανο”) 

28/02/14 01/01/2014- 

31/12/2014 

Στα επίπεδα 

που είχαν 

διαμορφωθεί 

στις 

31/12/2013 

 Σωματείο  Δέσμευση ότι 

για το έτος 2014 

δεν θα 

υπάρξουν 

απολύσεις για 

οικονομοτεχνικ

ούς λόγους 

- ΕΣΣΕ των 

εποχιακών 

εργαζόμενων 

του 

συγκεκριμένου 

ξενοδοχείου 

- Δεν υπάγονται 

στην παρούσα 

οι εποχιακοί 

εργαζόμενοι 

που δεν είναι 

μέλη του 

Σωματείου ή 

που θα 

προσληφθούν 

από το 

ξενοδοχείο για 

πρώτη φορά 

μετά την 

ημερομηνία 

ισχύος της 

παρούσας 

ΕΣΣΕ  

Συνεταιρισμός 

ΡάδιοΤΑΞΙ 

Θεσσαλονίκης 

TAXIWAY 

ΣΥΝ.ΠΕ  

27/01/14 01/02/2014- 

31/01/2017 

 Κατώτατος 

νόμιμος 

νομοθετημένος 

μισθό/ 

ημερομίσθιο και 

επιπλέον 30€ 

καθαρά μηνιαίως 

Ένωση 

Προσώπων 

Δέσμευση για 

μη καταγγελία 

των συμβάσεων 

εργασίας για 

οικονομοτεχνικ

ούς για χρονική 

περίοδο έξι 

μηνών μετά από 

την υπογραφή 

της παρούσας 

ΕΣΣΕ 

 

Regency 

Entertainment 

Ψυχαγωγική 

και Τουριστική 

Α.Ε 

03/04/14 Παράταση της 

διάρκειας της 

από 

14/03/2013 

τροποποίησης 

της 

υφιστάμενης 

ΕΣΣΕ 

 Όπως ορίζονταν 

στην από 

14/03/2013 

τροποποίηση της 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο Η εταιρεία δεν 

θα προβεί σε 

απολύσεις για 

οικονομοτεχνικ

ούς λόγους 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, επεξεργασία, Τήκος Στάθης 

 

Όπως προκύπτει, για το σύνολο των ΕΣΣΕ που περιλαμβάνεται ρύθμιση για διασφάλιση των 

θέσεων εργασίας υπάρχει απόλυτη δέσμευση από εργοδοτικής πλευράς, ενώ σε 4 ΕΣΣΕ υπάρχει 

ταυτόχρονα η δέσμευση της εργοδοτικής πλευράς για μη εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής 

εργασίας (σε μία από αυτές η σχετική ρύθμιση αφορά μόνο στα μέλη του συνάπτοντος τη σύμβαση 

επιχειρησιακού σωματείου). Σε μία ΕΣΣΕ ταυτόχρονα με τη ρήτρα διασφάλισης των θέσεων 

εργασίας υπάρχει και η ρήτρα εργασιακής ειρήνης με την οποία το επιχειρησιακό σωματείο καθ' 

όλη τη διάρκεια ισχύος της ΕΣΣΕ δεν θα κηρύξει ή συμμετάσχει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για 

ζητήματα που ρυθμίζονται από αυτή. Σε 3 από τις ΕΣΣΕ του σχετικού πίνακα περιλαμβάνεται και η 

αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. 

Σε μόλις 2 ΕΣΣΕ στο σύνολο των ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν για το 2014 εμφανίζεται έστω και 
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ακροθιγώς το ζήτημα των προσλήψεων. Μάλιστα στη μία, η αναφορά σε προσλήψεις σχετίζεται με 

την πραγματοποίηση, σε προηγούμενο χρόνο, απολύσεων και σε περίπτωση που η επιχείρηση 

πραγματοποιήσει προσλήψεις ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να προσλάβει εργαζόμενους από 

την κατηγορία των ήδη απολυμένων από την επιχείρηση αυτή. Και στις δύο περιπτώσεις ΕΣΣΕ που 

περιλαμβάνουν ρύθμιση για προσλήψεις συμβαλλόμενος της εργοδοτικής πλευράς είναι 

επιχειρησιακό σωματείο. Μάλιστα στην άλλη περίπτωση, σε ζυθοποιία της Βόρειας Ελλάδας, η 

ΕΣΣΕ της συγκεκριμένης εταιρείας προβλέπει, για το ζήτημα των προσλήψεων και κατά της 

διάρκεια ισχύος της ΕΣΣΕ, ότι η εταιρεία ανάλογα με τις παραγωγικές και λειτουργικές ανάγκες 

της πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη 3 εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου σε διάφορες θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με τη διαδικασία παραγωγής της, με τις σχετικές 

ημερομηνίες των προκηρύξεων να αναφέρονται ευκρινώς στο κείμενο της ΕΣΣΕ. Στην οριζόμενη 

από την εταιρεία διαδικασία επιλογής θα συμμετάσχει και θα εκφράσει τη γνώμη του εκπρόσωπος 

του σωματείου, γνώμη η οποία θα έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Να σημειωθεί ότι υπάρχει και μια περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης, όπου συμβαλλόμενο 

μέρος είναι “ένωση προσώπων” στην οποία η εργοδοτική πλευρά συμφωνεί στην επαναπρόσληψη 

του υπάρχοντος προσωπικού με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.  

Ακόμη, αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο 13 ΕΣΣΕ αποτελεί και ο υπολογισμός της 

αποζημίωσης της απόλυσης εφόσον προκύψει μείωση του προσωπικού. Στις 3 από αυτές 

αντισυμβαλλόμενη της εργοδοτικής πλευράς είναι “ένωση προσώπων” και να σημειωθεί ότι στο 

σύνολο των περιπτώσεων όπου συμβάλλεται “ένωση προσώπων” η σχετική ρύθμιση για την 

αποζημίωση απόλυσης αναφέρει ότι αυτή θα υπολογίζεται βάσει του νέου καθεστώτος του Ν. 

4093/12, με δυσμενέστερους δηλαδή όρους για τους προς απόλυση εργαζόμενους σε σχέση με ό,τι 

ίσχυε πριν. Από τις υπόλοιπες 10 ΕΣΣΕ, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το επιχειρησιακό 

σωματείο, μόνο σε μία περίπτωση αναφέρεται ότι η αποζημίωση της απόλυσης θα υπολογίζεται 

βάσει του νέου καθεστώτος. Για ακόμη μια φορά “σκαπανέας” ως προς την εφαρμογή των 

δυσμενών εξελίξεων για την πλευρά των εργαζόμενων είναι σωματείο του κλάδου παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας (security). Σε μία άλλη περίπτωση, σε επιχείρηση μεταφορών, 

το συμβαλλόμενο επιχειρησιακό σωματείο αποδέχεται ότι μέχρι τη λήξη της συγκεκριμένης ΕΣΣΕ 

και για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στην εταιρεία πριν την 31/10/2012 η αποζημίωση 

απόλυσης θα υπολογίζεται βάσει του προηγούμενου (ευνοϊκότερου) καθεστώτος και μάλιστα επί  

του μισθού του εργαζόμενου προσαυξημένου κατά 10% (με τη συγκεκριμένη προσαύξηση να μην 

ισχύει σε περίπτωση μηνιαίου ακαθάριστου μισθού άνω των 2.500€). Μετά τη λήξη της παρούσας 

ΕΣΣΕ ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης ισχύει ό,τι 

ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε άλλη περίπτωση, σε βιομηχανία ξυλείας, με 
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συμβαλλόμενο το επιχειρησιακό σωματείο, προβλέπεται ότι η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης 

ή συνταξιοδότησης ενώ στο γενικό της πλαίσιο υπολογίζεται βάσει των διατάξεων των 

Ν.3863/2010 και 4093/2012, ειδικά για τους εργαζόμενους που ασχολούνται στην εταιρεία για 

πολλά χρόνια (σημ.: δεν αναφέρεται το ακριβές χρονικό διάστημα) και μόνο για την περίπτωση 

συνταξιοδότησης και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, συμφωνείται 

ότι η εφαρμογή των νέων όρων υπολογισμού της αποζημίωσης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης (ή 

τυχόν άλλων που τροποποιούν τους ισχύοντες όρους) στην περίπτωση που διαμορφώνουν ένα ποσό 

αποζημίωσης που υπολείπεται από το αντίστοιχο ποσό που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό πριν 

την εφαρμογή του Ν.4093/2012, η εταιρεία προς αντιστάθμιση της απώλειας δύναται να καταβάλει 

συμπληρωματικό ποσό, κατά την απόλυτη κρίση της, ονομαζόμενο ως “οικειοθελής παροχή” λόγω 

ευδόκιμης υπηρεσίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ΕΣΣΕ που συνάπτονται από επιχειρησιακά 

σωματεία η σχετική αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των Ν.2112/1920 και 3198/1955. 

5.2.2 Διακεκομμένο ωράριο/ διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

Ως προς τα ζητήματα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και του διακεκομμένου ωραρίου 

εμφανίζεται να υπάρχει σχετική ρύθμιση σε 48 ΕΣΣΕ για το 2014. Στη συντριπτική πλειοψηφία 

των συγκεκριμένων ΕΣΣΕ το σχετικό δικαίωμα της ρύθμισης του χρόνου εργασίας δίνεται 

μονομερώς στην επιχείρηση. Μόλις σε 9 περιπτώσεις αναφέρεται στο κείμενο της ΕΣΣΕ ότι η 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας με τη χρήση ή όχι διακεκομμένου ωραρίου προκύπτει έπειτα από 

συνεννόηση της διοίκησης με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων (σωματείο ή “ένωση 

προσώπων”.). Η συγκεκριμένη κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο αν συνυπολογιστεί ότι από 

τις παραπάνω 9 περιπτώσεις στις 6 περιπτώσεις ΕΣΣΕ συμβαλλόμενο μέρος είναι “ένωση 

προσώπων”. Με άλλα λόγια, στις συγκεκριμένες 6 περιπτώσεις η σχετική “δέσμευση” της 

εργοδοτικής πλευράς είναι πρακτικά άνευ σημασίας. 

Στις υπόλοιπες 39 περιπτώσεις η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ή το διακεκομμένο ωράριο 

αποτελεί και τυπικά μονομερές δικαίωμα της διοίκησης της εταιρείας. Από αυτές, σε 10 

περιπτώσεις συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο, ενώ δυστυχώς σε 3 από αυτές τις 

περιπτώσεις πραγματοποιείται ταυτόχρονα διευθέτηση χρόνου εργασίας στη βάση του 

ημερολογιακού έτους και μονομερής επιβολή διακεκομμένου ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Για μια ακόμη φορά και τα 3 επιχειρησιακά σωματεία που συνυπογράφουν για 

μονομερές δικαίωμα στην επιχείρηση επιβολής διευθέτησης χρόνου εργασίας και διακεκομμένου 

ωραρίου προέρχονται από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. 

Στις εν λόγω 10 περιπτώσεις ΕΣΣΕ, στις οποίες δίνεται το δικαίωμα στη διοίκηση της επιχείρησης 

να διευθετεί μονομερώς τον χρόνο εργασίας ή να επιβάλει διακεκομμένο ωράριο και 
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συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο, συγκαταλέγεται και μία περίπτωση, ΕΣΣΕ 

βιομηχανίας εξόρυξης, στην οποία η σχετική σύμβαση μεταξύ εργοδότη και επιχειρησιακού 

σωματείου προβλέπει, ότι ειδικά για το 2014 και για όσους εργαζόμενους συμμετέχουν σε σχήματα 

διευθέτησης του χρόνου εργασίας θα δοθεί ως έκτακτη αμοιβή ποσοστό 10% επί των κερδών της 

εταιρείας προ εκτάκτων αποτελεσμάτων από συμμετοχές της στο εξωτερικό και μέχρι του ποσού 

των 85 χιλιάδων ευρώ. 

Από το σύνολο των 48 ΕΣΣΕ στις οποίες υπάρχει ρύθμιση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας ή η 

εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου μόλις σε μία περίπτωση η συγκεκριμένη σύμβαση συνοδεύεται 

από αύξηση των αποδοχών. Η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφεται από επιχειρησιακό σωματείο. 

Αντίθετα, υπάρχει μία ΕΣΣΕ στην οποία η διευθέτηση του χρόνου εργασίας συνοδεύεται από 

μείωση των αποδοχών και συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο. Στις υπόλοιπες 46 

περιπτώσεις προβλέπεται πάγωμα αποδοχών ή προσαρμογής τους (που μπορεί να συνεπάγεται και 

μείωση) είτε στα κατώτατα επίπεδα της ΕΓΣΣΕ (ή του ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού) είτε στα επίπεδα που καθόριζε η προηγούμενη ΕΣΣΕ που ήταν σε ισχύ μέχρι τη σύναψη 

της παρούσας.     

Τέλος, να σημειωθεί, όπως επισημάνθηκε και στην προηγούμενη Έκθεση, ότι σε πολλές 

περιπτώσεις το μέτρο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας ελέγχεται για τη νομιμότητά του 

εφόσον προκύπτει ύστερα από μονομερή απόφαση του εργοδότη. 

5.2.3 Μερική απασχόληση/ εκ περιτροπής εργασία/ διαθεσιμότητα 

Στα κείμενα 9 ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν εντός του 2014 γίνεται κάποια αναφορά για συστήματα εκ 

περιτροπής εργασίας ή διαθεσιμότητας. Σε 4 περιπτώσεις που στο σύνολό τους συμβαλλόμενο 

μέρος από την πλευρά των εργαζομένων είναι επιχειρησιακό σωματείο αναφέρεται η δέσμευση της 

διοίκησης της επιχείρησης να μην προχωρήσει σε συστήματα εκ περιτροπής εργασίας ή σε 

διαθεσιμότητες. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, σε χημική βιομηχανία, η δέσμευση για μη 

μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και εισαγωγής συστημάτων εκ περιτροπής 

εργασίας συνοδεύεται κι από αύξηση των αποδοχών, ενώ σε μία άλλη, βιομηχανία ειδών 

συσκευασίας, δεν υπάρχει αύξηση των βασικών μηνιαίων αποδοχών, όμως δίνεται πριμ 

παραγωγικότητας. Σε μία από τις 4 περιπτώσεις, σε βιομηχανία ξυλείας, προβλέπεται πάγωμα 

αποδοχών, ενώ σε αυτή την περίπτωση η δέσμευση της διοίκησης της επιχείρησης για μη 

προσφυγή σε συστήματα εκ περιτροπής εργασίας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που είναι μέλη 

του επιχειρησιακού σωματείου. Τέλος, στην τέταρτη περίπτωση, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

υγείας, η δέσμευση για μη προσφυγή σε εκ περιτροπής εργασία και σε διαθεσιμότητα συνοδεύεται 

με μείωση των αποδοχών ύψους μέχρι 20% (προσαρμόζονται οι αποδοχές των εργαζόμενων στα 
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επίπεδα των όσων ρυθμίζει η κλαδική ΣΣΕ των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας.).  

Στις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις στα αντίστοιχα κείμενα υπάρχει σχετική ρύθμιση για δυνατότητα, 

σχεδόν αποκλειστικά ύστερα από μονομερή απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης, προσφυγής 

σε εκ περιτροπής εργασία και σε διαθεσιμότητα. Από τις συγκεκριμένες 5 περιπτώσεις οι 2 

ανήκουν στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. Επίσης, από τις 5 

περιπτώσεις στις 2 από αυτές συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο (το ένα ανήκει 

στον κλάδο υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας). Το άλλο επιχειρησιακό σωματείο ανήκει σε 

βιομηχανική επιχείρηση επεξεργασίας μετάλλου. Στο κείμενο της ΕΣΣΕ της συγκεκριμένης 

επιχείρησης προβλέπεται για το ζήτημα της εφαρμογής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ή 

της διαθεσιμότητας ότι η εταιρεία δύναται, σε περιόδους ύφεσης ή μειωμένης εργασιακής ανάγκης, 

ως μέσο αποφυγής ή περιορισμού των απολύσεων, να επιβάλλει μονομερώς τριήμερη ή 

τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία ανά κλάδο ή ανάλογα με τις ανάγκες, με συνακόλουθη μείωση 

των αποδοχών, υπό την προϋπόθεση έγγραφης προειδοποίησης του εργαζόμενου προ τριών 

εργάσιμων ημερών και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προβλεπομένων.           

 

5.2.4 Μετακίνηση εργαζόμενων 

Στα κείμενα 7 ΕΣΣΕ περιλαμβάνεται η ρύθμιση της προσωρινής ή μόνιμης μετακίνησης των 

εργαζόμενων από τον τόπο εργασίας τους σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο στο οποίο η 

επιχείρηση έχει εγκατάσταση. Στο σύνολο αυτών των περιπτώσεων το σχετικό δικαίωμα είναι 

απόλυτο για τη διοίκηση της επιχείρησης, συνεπώς υπάρχει μονομερής επιβολή. Από το σύνολο 

των 7 ΕΣΣΕ μόνο σε μία περίπτωση των συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο. 

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ότι η μετακίνηση του εργαζόμενου συντελείται 

μόνο εντός του νομού όπου αυτός εργάζεται και όχι σε κάποιο άλλο τμήμα της επικράτειας. Στις 

υπόλοιπες 6 περιπτώσεις συμβαλλόμενη της εργοδοτικής πλευράς είναι “ένωση προσώπων”.   

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε 2 από τις συγκεκριμένες 6 περιπτώσεις, στα κείμενα ΕΣΣΕ 

δύο επιχειρήσεων που και οι δύο έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, μία επιχείρηση εστίασης και μία 

κατασκευής οικιακού εξοπλισμού, συνομολογείται με τις αντίστοιχες “ενώσεις προσώπων” ότι οι 

εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στους τόπους που ήδη 

έχει εγκαταστάσεις η επιχείρηση, αλλά και οπουδήποτε αλλού μπορεί μελλοντικά η εταιρεία να 

αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, ασχέτως της διάρκειας απασχόλησής τους και της 

μονιμότητας ή της προσωρινότητας της συγκεκριμένης τοποθέτησης, χωρίς (το συγκεκριμένο 

σημείο έχει ιδιαίτερη αξία) “αυτό να αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της 

σύμβασης εργασίας”. Είναι σαφές ότι όχι μόνο οι εν λόγω δύο περιπτώσεις ΕΣΣΕ (οι οποίες 
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άλλωστε επιχειρούν να θωρακιστούν έναντι κάποιας αξίωσης λόγω μονομερούς βλαπτικής 

μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας και για τον λόγο αυτό ενσωματώνουν στο κείμενο 

των ΕΣΣΕ τη ρύθμιση με την οποία η συμβαλλόμενη “ένωση προσώπων” αναγνωρίζει ότι δεν 

υφίσταται μονομερής βλαπτική μεταβολή), αλλά το σύνολο των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει 

η σχετική ρύθμιση, με τον τρόπο που μέχρι σήμερα αυτή εμφανίζεται, ελέγχονται για τη 

νομιμότητά τους, καθώς τελικά επιχειρείται να παρακαμφθεί το δίκαιο της μονομερούς βλαπτικής 

μεταβολής των όρων εργασίας και της εφαρμογής των ευεργετικών συνεπειών, για την πλευρά των 

εργαζόμενων που τους αφορά, από την εφαρμογή του νομολογιακού κεκτημένου σχετικά με την 

τροποποιητική καταγγελία.       

 

5.2.5 Ρήτρα ειρήνης/ δικαίωμα απεργίας 

Προφανώς για ακόμη μεγαλύτερη εξασφάλιση των όσων ήδη έχουν κερδηθεί η εργοδοτική πλευρά 

κατορθώνει να επιβάλλει σε αρκετές περιπτώσεις και ρήτρα εργασιακής ειρήνης, η οποία στις 

περισσότερες των περιπτώσεων συνήθως μεταφράζεται στην πράξη ως απαγόρευση κήρυξης 

απεργίας. Ειδικότερα, για ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν εντός του 2014 εμφανίζονται 12 περιπτώσεις 

στις οποίες γίνεται αναφορά για τήρηση της εργασιακής ειρήνης ή για μη προσφυγή σε απεργία. 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις οι 7 συνάπτονται με συμβαλλόμενο μέρος επιχειρησιακό σωματείο, 

ενώ οι υπόλοιπες 5 συνάπτονται από “ένωση προσώπων”.  

Από τις 7 περιπτώσεις που η ρήτρα ειρήνης ή η αποφυγή κήρυξης απεργίας συνομολογείται από 

επιχειρησιακό σωματείο, μόνο σε μία περίπτωση ρητά αναφέρεται η υποχρέωση μη κήρυξης 

απεργίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σχετική ΕΣΣΕ προβλέπει πάγωμα αποδοχών, αλλά από 

την άλλη υπάρχει ρήτρα διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Ακόμη σε μία από τις 7 περιπτώσεις 

που συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχειρησιακό σωματείο προβλέπεται αύξηση αποδοχών και 

διασφάλιση εργασιακής ειρήνης. Σε δύο άλλες περιπτώσεις η διασφάλιση εργασιακής ειρήνης 

συνοδεύεται από πάγωμα αποδοχών, αλλά από αύξησης επιμέρους επιδομάτων. Σε μία άλλη 

περίπτωση η διασφάλιση εργασιακής ειρήνης συνοδεύεται από πάγωμα αποδοχών, αλλά σε 

δέσμευση για μη προσφυγή σε απολύσεις, ή σε εφαρμογή συστημάτων εκ περιτροπής εργασίας. 

Τέλος, σε δύο περιπτώσεις όπου επιχειρησιακό σωματείο συμφωνεί σε ρήτρα εργασιακής ειρήνης 

προβλέπεται πάγωμα αποδοχών, ενώ σε μία από αυτές, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

και προστασίας, η σχετική ρήτρα συνοδεύεται με όλες τις δυσμενείς εξελίξεις στο σύνολο σχεδόν 

των όρων που ρυθμίζει μια συλλογική σύμβαση, όπως διακεκομμένο ωράριο, διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας, προσαρμογή των αποδοχών στον ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, 

μετακίνηση εργαζόμενων, κλπ.  
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Στις περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενο μέρος για τη ρήτρα ειρήνης είναι “ένωση προσώπων”, η 

σχετική ρήτρα προφανώς σχετίζεται με την πιθανότητα της μονομερούς προσφυγής στον θεσμό της 

Μεσολάβησης, δεδομένου ότι οι “ενώσεις προσώπων” δεν έχουν την τυπική ισχύ κήρυξης 

επιχειρησιακής απεργίας. Έχει όμως ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν 3 περιπτώσεις όπου  

στο κείμενο της ΕΣΣΕ ζητείται από την “ένωση προσώπων” η ρητή δέσμευση για μη κήρυξη 

απεργίας. Μάλιστα σε μία από αυτές, σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, η ρήτρα περί μη προσφυγής σε 

απεργία συνοδεύεται και από ρύθμιση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.  

Συμπερασματικά, να ειπωθεί ότι και όσον αφορά τη ρήτρα εργασιακής ειρήνης προκύπτει ζήτημα 

νομιμότητάς της, ιδίως στην περίπτωση που η συγκεκριμένη δέσμευση στα πλαίσια μιας 

επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης αφορά στο σύνολο συλλογικών διαφορών που δύναται να 

προκύψουν στη διάρκεια ισχύος αυτής.         
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6. Οι κλαδικές και οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας- Οι 

Διαιτητικές Αποφάσεις εντός του 2014 

Εντός του 2014 υπογράφονται 13 Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (μία εκ των οποίων 

είναι τροποποιητική κλαδικής σύμβασης που υπογράφηκε εντός του 2014). Να σημειωθεί ότι 4 από 

αυτές αφορούν σε Τοπικές Κλαδικές ΣΣΕ από τον ξενοδοχειακό/ τουριστικό κλάδο και αφορούν σε 

συγκεκριμένους Νομούς της χώρας. Πρόβλεψη για αυξήσεις υπάρχει μόνο στα κείμενα των 4 

Τοπικών Κλαδικών ΣΣΕ, το ποσοστό των οποίων είναι κοινό για όλες τις επαγγελματικές 

ειδικότητες τις οποίες αφορά η συγκεκριμένη σύμβαση. Οι συγκεκριμένες αυξήσεις κυμαίνονται 

από 0,5% έως 2% ενώ επιπλέον προβλέπονται αυξήσεις της ίδιας τάξης μεγέθους τόσο για το 2015, 

όσο και για το 2016. Σε 6 Κλαδικές ΣΣΕ προβλέπεται ότι οι αποδοχές θα παραμείνουν στα ίδια 

επίπεδα με όσα ορίζονταν από την προηγούμενη Κλαδική ΣΣΕ, ενώ στις υπόλοιπες 3 Κλαδικές 

ΣΣΕ δεν υπάρχει κάποια ειδική αναφορά ως προς τα ζητήματα καθορισμού των αποδοχών.  

Σε 2 περιπτώσεις προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση ως προς τις αποδοχές για τους 

νεοπροσλαμβανόμενους (στις οποίες όμως οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα αμείβονται με αποδοχές 

αρκετά υψηλότερες των όσων προβλέπει η Νομοθεσία), ενώ σε ακόμη 3 περιπτώσεις η 

διαφοροποίηση συντελείται όταν ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι κάτω των 25 ετών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι σχετικές Κλαδικές ΣΣΕ προβλέπουν να δίνεται σε αυτή την κατηγορία των 

εργαζόμενων οι βασικές μηνιαίες αποδοχές που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και επιπλέον 10%. 

Τέλος, σε 8 από το σύνολο των Κλαδικών ΣΣΕ προβλέπεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. 

Ακόμη, σε μία περίπτωση προβλέπεται η ρητή απαγόρευση εφαρμογής διακεκομμένου ωραρίου. 

Στο σύνολο των 5 Τοπικών Ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ ενώ καθορίζεται το ύψος των μηνιαίων 

βασικών αποδοχών, μόνο σε μία περίπτωση αναφέρεται ρητά ότι συμφωνείται πάγωμα αποδοχών. 

Επίσης σε 3 από αυτές περιλαμβάνεται όρος για τη διατήρηση της αρχής της ευνοϊκότερης 

ρύθμισης. Τέλος, σε μία από αυτές προβλέπεται ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 

παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, που για το 2014 ανέρχεται στα 10€ και 

να την αποδώσουν στο σωματείο. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2014 υπήρξαν δύο Διαιτητικές Αποφάσεις. Η μία αφορούσε του όρους 

αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου- μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ), που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς- μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών 

Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α). Ειδικότερα, η Δ.Α αφού λαμβάνει υπόψη της, εκτός 

των άλλων, στοιχεία για την ευρύτερη πορεία της ελληνικής οικονομίας και του σχετικού κλάδου, 

τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λήψη απόφασης, όπως αναφέρεται και 

στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη Μεσολάβηση και τη Διαιτησία, καταλήγει στον καθορισμό των 

αποδοχών για τα μέλη της ΕΤΕΡ, ενώ επίσης προβλέπεται η διατήρηση της αρχής της ευνοϊκότερης 
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ρύθμισης. Ακόμη, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που στη διάρκεια ισχύος της παρούσας Δ.Α 

υπάρξουν μονομερείς καταγγελίες συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης των μισθωτών- μελών της Ε.Τ.Ε.Ρ από τους εργοδότες- μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α, 

ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες, τότε αφενός, η καταβαλλόμενη 

αποζημίωση μονομερούς λύσεως της σύμβασης εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός- μέλος της 

Ε.Τ.Ε.Ρ θα προσαυξάνεται κατά 50% του ποσού αυτής, εξοφλούμενου αυτοτελώς και μη 

συμψηφιζόμενου με οποιοδήποτε άλλο ποσό αποζημίωσης, αφετέρου, όταν λύεται μονομερώς 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού- μέλους της Ε.Τ.Ε.Ρ, ηλικίας 55 ετών 

και άνω και υπάρχει περίπτωση αυτασφάλισής του, ο εργοδότης υποχρεούται, πέραν της ανωτέρω 

πρόσθετης αποζημίωσης, να καταβάλλει το 50% του κόστους αυτασφάλισης για χρονικό διάστημα 

ενός έτους. 

Η δεύτερη Δ.Α αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Διαγνωστικά Ιατρικά 

Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των ΠΑΣΙΔΙΚ, 

ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ. Η εν λόγω Δ.Α, αφού λαμβάνει υπόψη της για τη λήψη της 

απόφασης τα σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου δεδομένα, καθορίζει 

τους όρους αμοιβής, ενώ προβλέπεται και η διατήρηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. 

7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις- η επιδοματοποίηση των αποδοχών και η εξατομίκευση 

των όρων της συλλογικής ρύθμισης 

Έχοντας ως βάση και τα πορίσματα της αντίστοιχης Έκθεσης του 2013, διαμορφώνεται πλέον στο 

πεδίο των συλλογικών συμβάσεων σχεδόν αξιωματικά η έχουσα άμεση αναλογία σχέση μεταξύ των 

δυσμενών ανατροπών στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων με αφορμή το Τρίτο Μνημόνιο 

(Ν.4093/2012) και της μείωσης του αριθμού των επιχειρησιακών, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη 

επιχειρησιακού σωματείου. Πράγματι, ακολουθώντας την τάση των προηγούμενων ετών 

παρατηρείται και για το 2014 μείωση του αριθμού των επιχειρησιακών συμβάσεων. Η εν λόγω 

μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση επιχειρησιακών συμβάσεων που συνάπτονται από 

“ενώσεις προσώπων”.  

Ως ένας από τους λόγους που αναδεικνύονταν από την ανάλυση της προηγούμενης Έκθεσης για 

τον περιορισμό των επιχειρησιακών συμβάσεων ήταν και η μη ενεργοποίηση της δυνατότητας που 

δίνεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας από 1/4/2014 ώστε να καθορίζει η ίδια τον 

ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Η συγκεκριμένη εκτίμηση επαληθεύτηκε πλήρως, όπως 

άλλωστε και η μείωση των επιχειρησιακών συμβάσεων που συνάπτονται από “ενώσεις 

προσώπων”.  

Υπάρχει όμως ένας ακόμη λόγος για τον οποίο παρατηρείται μείωση των συναπτόμενων ΕΣΣΕ, 
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ειδικά από “ενώσεις προσώπων” και ο οποίος συνδέει την παρούσα κατάσταση με την παγιοποίηση 

ενός δυσμενούς για τον κόσμο της εργασίας περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Ο 

συγκεκριμένος λόγος σχετίζεται με την παράμετρο της διάρκεια ισχύος των συναπτόμενων ΕΣΣΕ,  

ειδικά από “ενώσεις προσώπων”, η οποία τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται πολύ πέραν του ενός 

έτους, έχουσες σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και τριετή διάρκεια. Κατά συνέπεια, η σύναψη 

λιγότερων ΕΣΣΕ σχετίζεται και με την επέκταση της χρονικής ισχύος των ΕΣΣΕ που συνάπτονται 

τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η μείωση του αριθμού των ΕΣΣΕ που 

υπογράφηκαν τα τελευταία δύο χρόνια από “ενώσεις προσώπων” δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ως ένα θετικό γεγονός (άλλωστε μειώνεται, αλλά με μικρότερο ρυθμό και ο αριθμός των 

συναπτόμενων από επιχειρησιακό σωματείο ΕΣΣΕ), αλλά πρώτον θα πρέπει να συσχετιστεί, 

πρώτον, με τη μη ενεργοποίηση των όσων προβλέπονται για τον ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο 

μισθό και δεύτερον, με τη υπογραφή ΕΣΣΕ στα προηγούμενα χρόνια από “ενώσεις προσώπων” με 

μεγαλύτερη χρονικά διάρκεια ισχύος. Άλλωστε, πέρα από το αριθμητικό μέγεθος, την εκτίμηση για 

τον βαθμό ωφέλειας για τον κόσμο της εργασίας από τη σύναψη μιας οποιασδήποτε μορφής 

συλλογικής σύμβασης, καθώς και για την πορεία των εργασιακών σχέσεων καθορίζει πάνω απ'όλα 

το περιεχόμενο των συναπτόμενων συλλογικών συμβάσεων.  

Πριν αναλυθεί ο βαθμός επαλήθευσης της υπόθεσης εργασίας που επαναδιατυπώνεται και στην 

παρούσα Έκθεση για το κατά πόσο συνιστά “επιτυχία” η υπογραφή ΕΣΣΕ για μη μισθολογικούς 

όρους θα πρέπει να γίνει μια αναφορά, ως “case study”, σε μια ΕΣΣΕ που συνάφθηκε από “ένωση 

προσώπων”, η οποία αν και δεν αποτελεί μια ενδεικτική σύμβαση από όσες συνάπτονται από 

“ενώσεις προσώπων”, εντούτοις αποτελεί επισήμανση, έστω και στην υπερβολή της, ως προς το 

περιεχόμενο ρυθμίσεων, που αφορούν εργαζόμενους και που λαμβάνουν τον θεσμικό μανδύα της 

νομιμότητας από τη στιγμή που συνάπτεται σύμβαση μεταξύ “ισότιμων μερών”.  

Η συγκεκριμένη ΕΣΣΕ συνάφθηκε σε επιχείρηση οικιακού εξοπλισμού με έδρα την Κεντρική 

Μακεδονία. Στα ζητήματα των βασικών μισθών/ ημερομισθίων εφαρμόζονται όσα καθορίζονται 

από την ΕΓΣΣΕ, ενώ ως προς τα επιδόματα παραμένουν μόνο αυτά που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ. Με τη 

συναπτόμενη ΕΣΣΕ παρέχεται το δικαίωμα στην επιχείρηση να δίνει στους εργαζόμενους παροχές 

σε είδος ως μέρος του μισθού ή του ημερομισθίου τους, με τη μορφή είτε διατακτικών σίτισης 

μέχρι του ποσού των 6€ την ημέρα, είτε με την πληρωμή μέρους των καυσίμων για τη μετακίνηση 

των εργαζόμενων, που δεν αφορούν σκοπούς της επιχείρησης. Η εξόφληση των 

μισθών/ημερομισθίων θα αποδεικνύεται και με μια απλή χειρόγραφη απόδειξη ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή των εργαζόμενων, χωρίς να καθίσταται απαραίτητη απόδειξη της 

μηχανογράφησης του λογιστηρίου (...), ή με άλλη λεπτομερή περιγραφή του λόγου απόδοσης της 

αξίας των χρημάτων. Στην σύμβαση προβλέπεται διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 
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διακεκομμένο ωράριο. Επίσης, παρέχεται το μονομερές δικαίωμα στον εργοδότη για τη μετακίνηση 

των εργαζόμενων σε οποιοδήποτε μέρος της επικράτειας που μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει 

επιχειρηματική δραστηριότητα, ασχέτως της διάρκειας της απασχόλησής τους και της μονιμότητας 

ή προσωρινότητας της τοποθέτησης αυτής και μάλιστα χωρίς αυτό να αποτελεί μονομερή βλαπτική 

μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας και χωρίς να υφίσταται αξίωση για αποζημίωση εκτός 

έδρας. Ακόμη προβλέπεται ότι αν οποιοσδήποτε εργαζόμενος διαπιστωθεί ότι προέβη σε πράξεις 

που προκαλούν ζημιά άμεσα ή έμμεσα στο κύρος, την επιχειρηματικότητα ή την 

ανταγωνιστικότητα της εταιρείας (όπως ενδεικτικά αναφέρεται, σε κλοπή, χαρτοπαιξία (...), 

τζογάρισμα σε καζίνο (...), παραβίαση τήρησης εχεμύθειας- εμπιστευτικότητας και μη 

ανταγωνισμού, κ.α) απολύεται άμεσα χωρίς να έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση και 

ταυτόχρονα οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τη ζημιά που προκάλεσε στην εταιρία είτε χρηματικά 

είτε με τον πιο πρόσφορο τρόπο που θα του υποδείξει η εταιρεία. Επίσης, στους εργαζόμενους με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρά σε λύση της σύμβασης με 

καταγγελία της πριν την ορισμένη λήξη της χωρίς να είναι υποχρεωμένη να επικαλεστεί σπουδαίο 

λόγο και χωρίς να οφείλει κανενός είδους αποζημίωσης, πλην της περιγραφόμενης στην ΕΓΣΣΕ 

που αφορά την ωρίμανση της εργασίας, στον εργαζόμενο. Τέλος, καταργείται η αρχή της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης. Η παράθεση που μόλις προηγήθηκε του μεγαλύτερου τμήματος της 

συγκεκριμένης ΕΣΣΕ συνιστά περιττή την περαιτέρω ανάλυση του μέλλοντος που μέσω του 

μορφώματος της “ένωσης προσώπων” μπορεί να προδιαγραφεί για μεγάλο μέρος των εργαζόμενων. 

Με τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις των “ενώσεων προσώπων” έρχεται μια νέα πρακτική 

ως προς τον καθορισμό των αποδοχών των εργαζόμενων. Ειδικότερα, περίπου στο σύνολο των 

ΕΣΣΕ που συνάπτονται από “ενώσεις προσώπων” επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί η ρύθμιση 

που προβλέπει ότι “σε περίπτωση που καταβάλλονται αποδοχές υπέρτερες των ελάχιστων νομίμων 

τότε συμφωνείται ότι στη διαφορά των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών από τις εκάστοτε 

νόμιμες περιέχεται και συμψηφίζεται κάθε απαίτηση του εργαζόμενου από οποιαδήποτε αιτία, 

ενδεικτικώς, οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή επίδομα, αποζημιώσεις ή προσαυξήσεις από παροχή 

εργασίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες εορτές, από υπερεργασία, υπερωρία και 

από νυχτερινή εργασία ή προσαυξήσεις δώρων από τις αιτίες αυτές, αποζημιώσεις ή αμοιβές για 

εκτός έδρας απασχόληση ή διανυκτέρευση. Τυχόν μη γενόμενος συμψηφισμός σε συγκεκριμένη 

περίπτωση άπαξ ή κατ' επανάληψη, δεν αποτελεί παραίτηση της επιχείρησης από το δικαίωμά της 

να προβεί στον παραπάνω συμψηφισμό στο μέλλον ή σε άλλη περίπτωση.”.  

Η παραπάνω πραγματικότητα, που δικαιολογεί τη φράση στον τίτλο των συμπερασμάτων για 

“επιδοματοποίηση των αποδοχών” έχει δύο καίριες συνεπαγωγές, που σκιαγραφούν με ακόμη 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια το μέλλον των εργασιακών σχέσεων για την πλευρά των εργαζόμενων 
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στην Ελλάδα. Η πρώτη, ίσως έχουσα δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τη δεύτερη, αφορά την 

επισήμανση ότι όταν γίνεται κάποια μελέτη, μέτρηση, ανάλυση κλπ, των αριθμητικών δεδομένων 

γύρω από τους μισθολογικούς όρους των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την αίρεση της “οικειοθελούς παροχής” από πλευράς εργοδότη, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Δηλαδή, όταν σε κείμενο ΕΣΣΕ, ειδικά “ένωσης προσώπων”, γίνεται 

λόγος για πάγωμα αποδοχών, ή οι αποδοχές είναι ανώτερες των όσων προβλέπονται από την 

ΕΓΣΣΕ, η κατάσταση για την πλευρά των εργαζόμενων προφανώς είναι χειρότερη (και δεν είναι 

δυνατόν να μετρηθεί επακριβώς), διότι το επιπλέον ποσό, είτε θεωρείται “οικειοθελής παροχή”, 

είτε συμψηφίζεται με παροχή εργασίας που μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερες αποδοχές από τον 

πραγματοποιηθέντα συμψηφισμό. Τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από τα διάφορα 

κείμενα των ΕΣΣΕ και που είναι απολύτως απαραίτητα, γιατί με βάση αυτά γίνονται οι σχετικές 

αναλύσεις και συγκρίσεις, μάλλον ωραιοποιούν την ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση για το 

κύριο τμήμα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα, αφού μέσω της “οικειοθελούς 

παροχής” δεν είναι εύκολο να μετρηθεί για πόσο διάστημα και για ποια εργασία πληρώνεται ο 

εργαζόμενες με τις δεδομένες κάθε φορά αποδοχές. 

Η δεύτερη και έχουσα μακροχρόνιες συνέπειες συνεπαγωγή αφορά την κατεύθυνση εξατομίκευσης 

των συλλογικών συμβάσεων, αλλά ακόμα περισσότερο, δείχνει μια κατεύθυνση που σε περίπτωση 

οποιασδήποτε διεκδίκησης, ή διαφωνίας, ή διαφορετικής θεώρησης των πραγμάτων από πλευράς 

εργαζόμενου,  η εργοδοτική πλευρά θα μπορεί να απαντήσει με τη μείωση των αποδοχών μέσω της 

“οικειοθελούς παραχώρησης”, σε μια λογική επικράτησης έναντι οποιασδήποτε συλλογικής 

διεκδίκησης και μείωσης του εργατικού/ συνδικαλιστικού φρονήματος, ενώ διαμορφώνονται και οι 

προϋποθέσεις για εκφυλισμό της θεσμικής κατοχύρωσης των εργατικών δικαιωμάτων μέσω μιας 

συλλογικής σύμβασης από τη στιγμή που σχετικοποιείται ο επακριβής καθορισμός των 

εισαγωγικών μισθολογικών όρων, που ρυθμίζονται από μια Επιχειρησιακή ΣΣΕ.  

Απέναντι στις παραπάνω εξελίξεις που συντελούνται στις συμβάσεις που υπογράφονται από 

“ενώσεις προσώπων”, που όμως αφορούν ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου της μισθωτής 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα 

τμήματα της Έκθεσης μπορεί να ειπωθεί, ότι οι Επιχειρησιακές ΣΣΕ που συνάπτονται από 

επιχειρησιακά σωματεία διατηρούν σε γενικές γραμμές ένα βασικό/ ελάχιστο σώμα  

προστατευτικών ρυθμίσεων, ειδικά για τους μη μισθολογικούς όρους, όμως οι προϋποθέσεις της 

απρόσκοπτης διασφάλισης τους στο μέλλον δεν είναι ευοίωνες. Επιπλέον, κατά το 2014 

εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο των “συμβάσεων- λαγός” που συνάπτονται από 

επιχειρησιακά σωματεία, δηλαδή των συμβάσεων στις οποίες ανιχνεύονται ρυθμίσεις, που 

αποτελούν προπομπό νομοθετικών παρεμβάσεων, συνήθως δυσμενών για την εργατική πλευρά, 
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μόνο που πλέον το περιεχόμενο των σχετικών συμβάσεων εμπλουτίζεται, πέρα από την 

προσαρμογή στα εκάστοτε ισχύοντα “στον ελάχιστο νομοθετημένο κατώτατο μισθό” και από τη 

ρύθμιση της “οικειοθελούς παραχώρησης”. Για μια ακόμη φορά στην πρωτοπορία της 

συγκεκριμένης εξέλιξης βρίσκονται επιχειρησιακά σωματεία από τον κλάδο της παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. Ο εκφυλισμός της έννοιας της συλλογικής σύμβασης 

ξεδιπλώνεται στην πλήρη έκταση της στην περίπτωση ΕΣΣΕ που συνάπτεται στον συγκεκριμένο 

κλάδο από επιχειρησιακό σωματείο, στην οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι για την εκτέλεση 

έργων που θα αναλάβει η εταιρεία κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού οι όροι αμοιβής του 

προσωπικού που θα απασχολείται στην εκτέλεση των εν λόγω έργων θα διαμορφώνονται επί τη 

βάσει των όρων του εκάστοτε διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας (“χωρίς 

υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας ΕΣΣΕ”), με σκοπό η εταιρεία να υποβάλει στους 

διαγωνισμούς ανταγωνιστικές προσφορές, ώστε να της κατακυρωθούν περισσότερα έργα και να 

διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας όσο το δυνατόν περισσότερων έργων. Πέραν άλλου σχολιασμού, 

μία μόνο επισήμανση ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί από μόνη της case study όχι μόνο για 

τη μελέτη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, αλλά και μιας συγκεκριμένης λογικής επιχειρείν.    

Επίσης, σε κάποιες από τις ΣΣΕ που συνάπτονται από επιχειρησιακά συνδικάτα εμφανίζεται η τάση 

να συνομολογούν ΕΣΣΕ με τις οποίες οι μισθολογικοί όροι των εργαζόμενων καθορίζονται από τα 

όσα προβλέπονται στις αντίστοιχες Κλαδικές ΣΣΕ στις οποίες ανήκει η ειδικότητά τους. Με τον 

τρόπο αυτό όμως χάνει ουσιαστικά την αξία της η διαπραγμάτευση σε επιχειρησιακό επίπεδο και 

προκύπτει αφενός ένας επιπλέον κατακερματισμός των εργαζόμενων, πέρα από την προϋπηρεσία, 

τα προσόντα, κλπ, με συνέπεια να ενισχύεται περαιτέρω η τάση εξατομίκευσης όρων που άλλοτε 

καθορίζονταν μέσω συλλογικών ρυθμίσεων, αφετέρου σχετικοποιείται η δύναμη του 

επιχειρησιακού σωματείου ως φορέα εκπροσώπησης και ενδυνάμωσης του συνόλου των 

εργαζόμενων της επιχείρησης, ως εργαζόμενων στην επιχείρηση αυτή καθαυτή. 

Δύο φαίνεται να είναι οι επιλογές για τους εκπροσώπους του οργανωμένου κόσμου της εργασίας 

σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη συλλογική εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση και 

τους όρους κάτω από τους οποίες αυτές γίνονται σε επίπεδο, τουλάχιστον, επιχείρησης. Η πρώτη 

είναι να θεωρηθεί ότι παρά τη λαίλαπα των μνημονιακών ανατροπών, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ που 

συνάπτονται από επιχειρησιακά σωματεία εξακολουθούν να προστατεύουν σε ανεκτό βαθμό και 

ειδικά ως προς τους μη μισθολογικούς όρους τους εργαζόμενους μέλη τους. Το ερώτημα είναι για 

πόσο χρονικό διάστημα ακόμη θα είναι ικανά να επιτελούν τη συγκεκριμένη λειτουργία, δεδομένων 

των όσων παρατηρούνται τόσο στην παρούσα, όσο και στις προηγούμενες Εκθέσεις, με τις 

“συμβάσεις- λαγούς”, τις “συμβάσεις- διαρρήκτης”, κλπ.  

Η δεύτερη επιλογή, σαφώς πιο δύσκολη διότι απαιτεί σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στο 
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εσωτερικό του οργανωμένου κινήματος του κόσμου της εργασίας, οι οποίες για χρόνια 

εξαγγέλλονται αλλά που ακόμα δεν υλοποιούνται, απαιτεί την άμεση κινητοποίηση των 

συνδικάτων για κατάργηση των “ενώσεων προσώπων” που αποτελούν τον προπομπό της 

εξατομίκευσης των όρων της συλλογικής ρύθμισης και της δημιουργίας δομών που θα 

παραπέμπουν στη λειτουργία συνδικαλιστικού εκπροσώπου στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 

σωματείο, ως μία από τις άμεσες λύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, στο ορατό μέλλον και μέσω της 

πίεσης που ασκείται ολοένα και περισσότερο από την εργοδοτική πλευρά μέσω της “ένωσης 

προσώπων”, των ρυθμίσεων και του “Δικαίου” που η συγκεκριμένη σύμπραξη γεννά, όπως η 

“οικειοθελής παραχώρηση” που συναποτελεί πανηγυρική επιβεβαίωση της εξατομίκευσης όρων 

που άλλοτε ρυθμίζονταν συλλογικά, δεν θα έχει ουσιαστικό πεδίο ρύθμισης η συλλογική 

διαπραγμάτευση σε επίπεδο επιχείρησης.                                                 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας Π-1: Κωδικοποίηση σημαντικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια των Επιχειρησιακών ΣΣΕ   

(Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας από 1/1/2014 έως 31/12/2014)  

Επιχείρηση Ημερομηνία 

σύναψης 

Διάρκεια  Αυξήσεις 

βασικών 

αποδοχών  

Πάγωμα ή 

μειώσεις 

βασικών  
αποδοχών 

Σύναψη από 

Ένωση 

Προσώπων ή 
από Σωματείο 

Αποφυγή 

απολύσεων/ 

Διασφάλιση 
θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις  

BaltHellas 
Chartering 

31/12/13 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 
ΕΣΣΕ του 2013 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Βικτώρια Α.Ε 
Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις 

31/12/13 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης/ 
Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Ιντεραμέρικαν 

Ελληνική 

Ασφαλιστική 

Εταιρεία Ζωής 
Α.Ε 

05/12/13 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

850 € 

Ιντεραμέρικαν 
Ελληνική Εταιρεία 

Ασφαλίσεων 

Ζημιών Α.Ε 

05/12/13 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

850 € 

Ιντεραμέρικαν 

Βοήθειας 

Ανώνυμη Εταρεία 
Γενικών 

Ασφαλίσεων Α.Ε  

05/12/13 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
850 € 

Οργανισμός 

Λιμένος Λαυρίου 

Α.Ε 

18/10/13 Από 1/1/2013 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
780 € 

Ν. Πυράκης 

Scarabee Α.Ε 

15/01/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου- 
Αναπτυξιακή ΟΤΑ 

Α.Ε 

15/01/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

815,85 € 

Ν. Γεωργιάδης 
Α.Ε 

16/12/13 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Οργανισμός 
Πληρωμών και 

Ελέγχου 

Κοινοτικών 
Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)  

22/01/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

 Στο ύψος της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο  Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

Οδικές 
Συγκοινωνίες 

(ΟΣΥ) Α.Ε 

27/01/14 Από 1/1/2013 
έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Ρύθμιση 
επιδομάτων και 

θεσμικών 

ζητημάτων 

Φαρμακαποθήκη 

Αργωφάρμ Α.Ε 

23/01/14 Από 1/2/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

 
Απαγόρευση 

κήρυξης 

απεργίας για 

ζητήματα που 

ρυθμίζονται από 

την παρούσα 
ΣΣΕ και για 
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επιπλέον 3 

μήνες μετά τη 

λήξη της   

Κεντρική 

Φαρμακαποθήκη 

Α.Ε 

23/01/14 Από 1/2/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

 
Απαγόρευση 

κήρυξης 

απεργίας για 
ζητήματα που 

ρυθμίζονται από 

την παρούσα 
ΣΣΕ και για 

επιπλέον 3 
μήνες μετά τη 

λήξη της 

Συν. Ραδιοταξί 
Θεσσαλονίκης- 

Taxiway ΣΥΝ.ΠΕ 

27/01/14 Από 1/2/2014 
έως 31/1/2017 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου  

Ένωση 
Προσώπων 

Για περίοδο 6 
μηνών από την 

υπογραφή της 

παρούσας ΕΣΣΕ 
η εταιρεία δεν 

θα προβεί σε 

καταγγελία 
σύμβασης 

εργαζόμενου για 

οικονομοτεχνικο
ύς λόγους και 

μόνο  

Στον βασικό 
μισθό 

προστίθενται 

30€ καθαρά 
μηνιαίως το 

οποίο 

συμφωνείται ότι 
αποτελεί 

οικειοθελή 

παροχή 

Εσπερία Hotel 24/01/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Ηπειρωτική 

Φαρμακευτική 

ΕΠΕ 

30/01/14 Από 1/2/2014 

επ' αόριστον 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας  

 

Απαγόρευση 

κήρυξης 

απεργίας για 
ζητήματα που 

ρυθμίζονται από 

την παρούσα 
ΣΣΕ και για 

επιπλέον 3 
μήνες μετά τη 

λήξη της 

Ενιαίος 
Δημοσιογραφικός 

Οργανισμός 

Επικουρικής 
Ασφαλίσεως και 

Περιθάλψεως 

(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π) 

29/01/14 Τροποποίηση 
όρων της 

11ης/5/2012 

ΕΣΣΕ 

  Σωματείο  Μείωση κατά 
11,5% των 

μισθών των 

ιατρών και 
οδοντίατρων- 

μελών του 

σωματείου 

Ν. & Α. 

Αντωνιάδης Ο.Ε 

31/01/14 Από 1/2/2014 

έως 31/2/2015 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου  

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Tosoh Hellas 

Α.Β.Ε 

03/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα ίδια επίπεδα 

με τα ισχύοντα 

έως 31/12/2013 

Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Οργανισμός 

Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε 

31/10/13 Από 1/1/2013 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

780 € 

Κωνσταντόπουλος 
Α.Ε  

05/02/14 Από 1/2/2014 
έως 31/1/2015 

 Πάγωμα 
αποδοχών 

Ένωση 
Προσώπων 

  

ΕΤΠΑ Packaging 31/01/14 Από 1/2/2014  Μείωση κατά Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 



51 

Α.Ε.Ε έως 31/1/2015  14% και μέχρι 

το ύψος των 

όσων προβλέπει 
η ΕΓΣΣΕ  

Κουκουβίνος Ν. 06/02/14 Από 1/2/2014 

έως 31/1/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Olympmar Τ.Ξ.Ε 

Α.Ε 

06/02/14 Από 1/2/2014 

έως 31/1/2015 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

  

ΔΕΥΑ Χαλκίδας 04/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2016 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Σωματείο    

Χρ. Καιρίδης 

Τεχνική Εμπορική 

Α.Ε  

11/02/14 Από 1/2/2014 

έως 31/1/2015 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος Α.Ε 

11/02/14 Από 11/2/2014 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Ρύθμιση 

επιτοκίων 

στεγαστικών και 
λοιπών δανείων 

των 

εργαζόμενων 

ΠΕΑΚ ΕΠΕ 31/01/14 Από 31/1/2014 

έως 31/1/2016 

 Οι μεικτές 

αποδοχές 

μειώνονται στο 
ύψος των 

γενικών 

κατώτατων 
ορίων της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

PEPSICO ΗΒΗ 

ΑΕ 

31/01/14    Σωματείο  Ρύθμιση 

ζητημάτων 

Διευθέτησης 
χρόνου εργασίας  

Χαλβαδοποιία 

Ξάνθης- Ζαχ. 
Προϊόντα 

Ζαχαρίου Α.Ε 

30/01/14 Από 31/1/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

ΔΕΠΑ Α.Ε 03/02/14 Παράταση κατά 

ένα έτος της 

ισχύουσας ΕΣΣΕ 
έτους 2009 

 Στα επίπεδα των 

όσων καθόριζε η 

ΕΣΣΕ του 2009 
και οι 

παρατάσεις των 

ετών 24/2/2012 
και 22/2/2013 

Σωματείο   

Δαβούτης 

Μαυριδόπουλος 

Α.Ε 

01/02/14 Από 1/2/2014 

έως 1/2/2015 

 Μείωση 

αποδοχών 

Ένωση 

Προσώπων 

 Προσωποποίηση 

των ρυθμίσεων 

Εταιρεία Παροχής 
Αερίου Θεσσαλίας 

(ΕΠΑ) Α.Ε 

20/02/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

 
Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
731 € 

ISS Facility 
Services A.E 

20/02/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Σωματείο  Διακεκομμένο 
ωράριο 

 

Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

 

Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
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ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

 

ΔΕΥΑ Λαμίας 28/01/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο   

Brink's Hermes 

Security Services 

S.A  

20/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Σωματείο   Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

 
Ρήτρα Ειρήνης  

Brink's Hermes 
Cash and Valuable 

Services S.A  

20/02/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Σωματείο   Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

 
Ρήτρα Ειρήνης  

Selcolift Ο.Ε 24/02/14 Από 1/2/2014 
έως 31/5/2015 

 Πάγωμα 
αποδοχών 

Ένωση 
Προσώπων 

 Για τους 
νεοπροσλαμβαν

όμενους μετά 

την υπογραφή 
της παρούσας 

ΕΣΣΕ, για τους 

μισθολογικούς 
όρους τους το 

πλαίσιο ορίζεται 

με βάση το ύψος 
του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού 

 

Ρήτρα Ειρήνης 

Σακαλάκης 

Α.Ε.Β.Ε 

19/02/14 Παράταση της 

ΕΣΣΕ που έληγε 
την 28/02/2014 

  Ένωση 

Προσώπων 

  

Κύμη ΑΒΕΕ 20/02/14 Από 20/2/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Ένωση 

Προσώπων 

 Για τους 

νεοπροσλαμβαν
όμενους μετά 

την υπογραφή 
της παρούσας 

ΕΣΣΕ, για τους 

μισθολογικούς 
όρους τους το 

πλαίσιο ορίζεται 

με βάση την 
ΕΓΣΣΕ 

ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης 

Α.Ε 

25/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

 

Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

731 € 

ΕΠΑ Θεσσαλίας 

Α.Ε 

20/02/14    Σωματείο   Κανονισμός 

Εργασίας 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία Α.Ε 

(για τους 
εργαζόμενους σε 

εγκαταστάσεις της 

σε Αθήνα και 
Λαμία 

17/02/14 Από 17/2/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 

Λούση Α.Ε 12/02/14 Από 1/3/2014 
έως 1/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 
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Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

(εγκαταστάσεις 
Θεσσαλονίκης) 

07/02/14 Από 07/02/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών  

Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 
(εγκαταστάσεις 

Πατρών) 

12/02/14 Από 12/2/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 

El Greco Hotel 

Α.Ε 

31/01/14 Από 1/2/2014 

έως 31/1/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Φ. 

Παπαοικονόμου 

και ΣΙΑ Α.Ε 

27/02/14 Από 27/2/2014 

έως 29/2/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Τσαντίλης 
Α.Ε.Β.Ε 

28/02/14 Από 1/3/2014 
έως 28/2/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

ICTS Hellas 
Security Solutions 

Α.Ε και I.C.T.S 

Ελλάς Α.Ε 

26/02/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

600 € 

Eurotaxi Βόλου 25/02/14 Από 1/3/2014 

έως 1/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Φαρμακαποθήκη 

Κεντρική Αθηνών 

Α.Ε 

24/10/13 Από 1/3/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

 

Ρήτρα Ειρήνης 

Προμηθευτικός 

Συν/σμος 
Φαρμακοποιών 

Τρικάλων 

ΣΥΝ.ΠΕ 

01/03/14 Από 1/3/2014 

έως 1/3/2015 

 Μείωση κατά 

10% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

“Club Med 

Γρεγολίμανο” 

28/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Τοπικό  

ομοιοεπαγγελμα
τικό σωματείο 

Η εταιρεία για 

όλο το 2014 δεν 
θα προβεί σε 

καταγγελία 

σύμβασης 
εργαζόμενου για 

οικονομοτεχνικο

ύς λόγους και 
μόνο 

ΕΣΣΕ για το 

εποχιακό 
προσωπικό 

Newrest Ελλάς 

Α.Ε 

05/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Ό,τι 

προβλέπεται από 

την 

προηγούμενη 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο  Η εταιρεία 

καθόλη τη 

διάρκεια ισχύος 

της παρούσης 
ΕΣΣΕ δεν θα 

προβεί σε 

καταγγελία 
σύμβασης 

εργαζόμενου για 

οικονομοτεχνικο
ύς λόγους και 

μόνο  

Ρήτρα Ειρήνης 

Χαλυβουργία 
Ελλάδος Α.Ε 

28/02/14   Από 1/3/2014 
έως 31/5/2014 οι 

αποδοχές όπως 

αυτές 
καταβάλλονταν 

την 30/6/2013 

θα 
καταβάλλονται 

μειωμένες κατά 

Σωματείο   Παράταση της 
από 30/10/2012 

ΕΣΣΕ 
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12,5%. Σε 

περίπτωση που 

η μείωση αυτή 
έχει αποτέλεσμα 

οι πάσης 

φύσεως μηνιαίες 
μεικτές 

αποδοχές υπό 

καθεστώς 
πλήρους 

απασχόλησης να 

είναι μικρότερες 
των 1.100 €, η 

διαφορά έως τα 

1.100 € θα 
καταβάλλονται 

στην 

εκκαθάριση των 
αποδοχών του 

επόμενου μηνός 

ISS Security S.A 04/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Σωματείο   Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

 
Διακεκομμένο 

ωράριο 

 
Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

ΕΛΣΑ Silgan Α.Ε 25/02/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Σωματείο    

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε 

25/02/14    Σωματείο   Ειδική ΕΣΣΕ 
(Ένταξη 

εργαζόμενων 

των FBB- 
Πρώτη 

Επιχειρηματική 

Τράπεζα και 
Τράπεζας 

Probank στον 

Κανονισμό 
Εργασίας της 

Εθνικής 

Τράπεζας) 

Μακρυάμμος 

Θάσου 

06/03/14 Ετήσιας 

διάρκειας από 

1/3/2014 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Κ. Δ. 

Παπαδόπουλος 
Α.Ε 

10/03/14 Από 10/3/2014 

έως 10/3/2016 

 Μείωση στο 

ύψος των 
γενικών 

κατώτατων 

ορίων της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διακεκομμένο 

ωράριο 
 

Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Κασίδης Α.Ε  Από 1/7/2012 
έως 30/6/2015 

 Μείωση 22% 
(σε όσες 

περιπτώσεις η 

εφαρμογή της 
μείωσης οδηγεί 

σε μεικτές 

αποδοχές 
κατώτερες από 

τα γενικά 

κατώτατα όρια 
της ΕΓΣΣΕ, οι 

μεικτές 

αποδοχές 

Ένωση 
Προσώπων 
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μειώνονται στο 

ύψος των 

μεικτών 
αποδοχών όπως 

ορίζονται από 

την ΕΓΣΣΕ) 

ΞΥΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε 12/03/14 Ετήσια από 

16/3/2014 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Φιλανθρωπικό 

Ίδρυμα “Οι Αγ. 

Ανάργυροι” 

28/02/14 Από 1/3/2014 

έως 28/2/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

Διατήρηση 

θέσεων εργασίας 

υπό τον όρο της 
διατήρησης των 

τρόφιμων στα 

70- 75 άτομα 

 

Marine Solutions 

Ε.Π.Ε 

17/03/14 Τριετής από 

1/1/2014 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

  

ΕΥΙΚ Α.Ε 17/03/14 Από 17/3/2014 

έως 16/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5%  

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Κασσιού Μηνάς 

Α.Ε 

17/03/14 Από 17/3/2014 

έως 16/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5%  

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Γιούνιον 3 Φάσιον 
Α.Ε 

21/02/14 Από 21/2/2014 
έως 21/2/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διακεκομμένο 
ωράριο 

 
Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Λίντλ Ελλάς και 
ΣΙΑ (για 

συγκεκριμένα 

καταστήματα στις 
Περιφέρειες 

Γέφυρας 

Θεσσαλονίκης και 

Τρικάλων) 

17/03/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

ΕΠΑ Αττικής Α.Ε 26/03/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

Χατζηάμαλλος 
Εμ. Α.Ε 

27/03/14 Από 27/3/2014 
έως 26/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

Κασσιού Μιχάλης 
και ΣΙΑ Ο.Ε 

27/03/14 Από 27/3/2014 
έως 26/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
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ετών) 

ΑΣΤΥ Α.Ε 

(Ξενοδοχείο 
Athens Ledra)  

27/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

Σταθεροί από 

1/1/2014 έως 
31/12/2014 

 

Αύξηση 1% από 
1/1/2015 

 Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Ελληνικό Καζίνο 
Πάρνηθας Α.Ε  

27/03/14 Από 1/4/2014 
έως 31/3/2015 

 Μείωση από 
1/4/2014 κατά 

5% των βασικών 

μισθών όπως 
είχαν 

διαμορφωθεί 

από την Δ.Α 
25/2011 

Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Παλίρροια Α.Ε 17/03/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

  Σωματείο  Το 
νεοπροσλαμβαν

όμενο 

προσωπικό θα 
αμείβεται 

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 
4093/2012 

Χατζηνικολάου 

και ΣΙΑ Ο.Ε 

28/03/14 Από 28/3/2014 

έως 27/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 
επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Ελπ. Άμαλλος 

ΑΞΤΕΕ 

28/03/14 Από 28/3/2014 

έως 27/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων  

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

ΑΚΟΜΜ- 

Ψηλορείτης 
Αναπτυξιακή ΑΕ 

ΟΤΑ 

28/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/5/2014 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

858,79 € 

Καβάλα Οιλ Α.Ε 29/03/15 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

 Μείωση κατά 
6,1% επί των 

βασικών μισθών  

Σωματείο  Απόδοση ενός 
μεικτού μισθού 

όταν στο τέλος 

κάθε 
διαχειριστικής 

χρονιάς τα 

έσοδα της 

επιχείρησης από 

την πώληση 

αργού 
πετρελαίου και 

θείου ξεπερνούν 

τα 80 εκατ. 
δολάρια 

Λάγκας Α.Ε 31/03/14 Από 1/4/2014 
έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

Εύρηκα Ελλάς 

Α.Ε (Εργοστάσιο 
Βόλου) 

21/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών όπως 
αυτές είχαν 

διαμορφωθεί την 
31/12/2013 

Σωματείο    
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Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισμών 

Καβάλας 

19/02/14 Από 1/2/2014 

έως 31/1/2016 

  Σωματείο   Κατώτερος 

μηνιαίος 

βασικός μισθός 
834 €  

Εύρηκα Ελλάς 

Α.Ε 
(Υποκατάστημα 

Αχαρνών) 

26/03/13 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών όπως 
αυτές είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2013 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Εύρηκα Ελλάς 

Α.Ε 
(Υποκατάστημα 

Θεσσαλονίκης) 

26/03/13 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 

αποδοχών όπως 
αυτές είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2013 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Horizon- ΕΚΤΕΜ 

Α.Ε 

01/04/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 
επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Βαρνίκος Α.Ε 17/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών όπως 

ίσχυαν μέχρι την 
υπογραφή της 

παρούσας ΕΣΣΕ 

 
Οι μηνιαίες 

αποδοχές των 

νεοπροσλαμβαν
όμενων θα 

συμφωνούνται 

με τη σύμβαση 

εργασίας 

εκάστου 

εργαζόμενου 

Σωματείο   Bonus σε 

περίπτωση 

κερδοφορίας 

Βιοφάρμα Ι.Α.Ε 18/03/14      Κανονισμός 

Εργασίας 

Μέγκλας Χ. 

Α.Β.Ε.Ε 

01/04/14 Από 2/4/2014 

έως 2/4/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

AlphaSoft Ε.Ε 31/03/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2015 

 Μείωση κατά 

28% σε σχέση 

με όπως είχαν ή 
θα έπρεπε να 

είχαν 

διαμορφωθεί 
στις 31/3/2012 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Οργανισμός 

Αστικών 

Συγκοινωνιών 

Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α 
Α.Ε) 

02/04/14 Από 1/12/2013 

έως και 

30/11/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί με 
βάση Ν. 

4024/2011 και 

4093/2012  

Σωματείο   

ΔΕΥΑ Πάτρας 31/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Ίκαρος 

Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις Α.Ε 

29/03/14 Από 3/4/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

Κεντρική Ένωση 

Χανίων ΣΥΝ.ΠΕ 

29/03/14 Από 29/3/2014 

έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Κλαδικό 

Σωματείο 

  

L'Oreal Hellas 21/03/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο   Αφορά ΕΣΣΕ 
για τους 

εργαζόμενους 

που 
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απασχολούνται 

με σύμβαση 

εξαρτημένης 
εργασίας στον 

κλάδο 

προϊόντων 
πολυτελείας με 

την ιδιότητα 

Συμβούλου 
Ομορφιάς/ 

Αισθητικού 

 
Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
850,11€ 

Regency 
Entertainment 

Ψυχαγωγική και 

Τουριστική Α.Ε 

03/04/14   Εξακολούθηση 
καταβολής 

μειωμένων 

αποδοχών, όπως 
ορίζεται στην 

από 14/03/2013 

τροποποίηση της 
από 30/01/2012 

ΕΣΣΕ. Η ρήτρα 

εφαρμόζεται 
από 01/03/2014 

και μέχρι την 

κατάρτιση νέας 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο Η εταιρεία στη 
διάρκεια ισχύος 

της ρήτρας δεν 

θα προβεί σε 
καταγγελία 

σύμβασης 

εργαζόμενου για 
οικονομοτεχνικο

ύς λόγους και 

μόνο 

Παράταση της 
από 14/03/2013 

τροποποίησης 

της από 
30/01/2012 

ΕΣΣΕ 

Εργοληπτική ΕΠΕ 04/04/14 Από 4/4/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Χατζημιχαήλ Αφοι 

Ο.Ε 

07/04/14 Από 07/04/2014 

έως 06/04/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 
επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Φ.Α. Μουρίκης 

Α.Ε 

04/04/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο  Η εταιρεία μέχρι 

30/12/2014 δεν 
θα προβεί 

αφενός σε 

καταγγελία 
σύμβασης 

εργαζόμενου για 

οικονομοτεχνικο
ύς λόγους και 

μόνο και 

αφετέρου, σε εκ 

περιτροπής 

εργασία των 

εργαζόμενων 
που κατά την 

υπογραφή της 

παρούσας είναι 
μέλη του 

σωματείου  

Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Στέγη Α.Ε 03/04/14 Από 13/3/2014 
έως 12/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Αθ. Χαρτοποιία 
Α.Ε 

02/04/14 Από 1/3/2014 
έως 31/12/2014 

Αύξηση 1,5% 
από 1/3/2014 

 Σωματείο    

Ίδρυμα “Άσυλο 

του παιδιού” 

31/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα ίδια επίπεδα 

όπως είχαν 
διαμορφωθεί 

έως 31/12/2013 

Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

 

Αύξηση 

αποδοχών κατά 

7,5% για όσους 
εργαζόμενους 
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απασχολούνται 

λιγότερο από 4 

ώρες 

Meditrina 

Φαρμακευτική  

ΕΠΕ 

09/04/14 Από 1/12/2013 

έως 1/12/2014 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

Elbisco Α.Ε 

(Εγκαταστάσεις 

Πικερμίου 
Αττικής) 

31/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Για τους 

εργαζόμενους με 

σύμβαση 
εργασίας 

αορίστου 

χρόνου ισχύουν 
όσα λάμβαναν 

μέχρι 

31/12/2013 

Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 

 

ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ 01/04/14 Από 1/4/2014 

έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

Πέλαγος Α.Ε 14/04/14 Από 14/4/2014 

έως 13/4/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Elbisco Α.Ε 

(Εγκαταστάσεις 

Χαλκίδας)  

31/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Για τους 

εργαζόμενους με 

σύμβαση 
εργασίας 

αορίστου 

χρόνου ισχύουν 

όσα λάμβαναν 

μέχρι 

31/12/2013 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 

Πυραμίς Α.Ε 08/04/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2016 

 Παράταση όσων 

προβλέπονταν 

στην από 
23/4/2012 ΕΣΣΕ 

Σωματείο   

Smart Hotels 
Travels 

15/04/14 Από 1/4/2014 
επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

ΕΠΑ Θεσ/νικης 
Α.Ε 

25/02/14    Σωματείο   Κανονισμός 
Εργασίας 

Ι. Τσιλεδάκης Α.Ε 16/04/14 Από 16/4/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

Χρόνου 
Εργασίας 

 

Κατά τη 
διάρκεια ισχύος 

αυτής της 

σύμβασης και 
για 3 μήνες μετά 

τη λήξη της δεν 

επιτρέπεται η 
κήρυξη απεργίας 

για τα ζητήματα 

που ρυθμίζονται 
από αυτή  

Σάνη Α.Ε 20/03/14 Από 20/3/2014 
έως 31/12/2015 

  Τοπικό 
ομοιοεπαγγελμα

τικό σωματείο 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

Παλλήνη Α.Ε 20/03/14 Από 20/3/2014 
έως 31/12/2015 

  Τοπικό 
ομοιεπαγγελματι

κό σωματείο 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

Βαρβαρέσος Α.Ε 17/04/14 Από 7/4/2014 

έως 6/4/2015 

 Μείωση 16% επί 

των μεικτών 

αποδοχών, όπως 

Σωματείο    
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αυτές είχαν 

δημιουργηθεί 

στις 31/10/2013 

ΕΛ. ΤΑ Α.Ε 15/04/15    Σωματείο  Ρύθμιση 

θεσμικών 

ζητημάτων (πχ 
επικαιροποίηση 

συστήματος 

στελέχωσης, 
καταβολή 

αποδοχών μη 

χορηγηθεισών 
ημερών αδείας 

ετών 2010, 2011 
και 2012) 

ΔΕΥΑ Κομοτηνής 23/04/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο   Μετά τη λήξη 

του 
μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου 

δημοσιονομικής 
στρατηγικής 

2012-2013 οι 

αποδοχές του 
προσωπικού που 

υπάγονται στις 

ρυθμίσεις της 
παρούσας 

επανέρχεται στα 

πλαίσια του 
2009, με την 

επιφύλαξη των 

διατάξεων του 
νόμου  

Elite Travel ΕΠΕ 28/04/14 Από 1/5/2014 
έως 30/4/2016 

  Ένωση 
Προσώπων 

 Διαχωρισμός 
εργαζόμενων σε 

δύο 

Μισθολογικές 
Ομάδες. Η Α' 

Μισθολογική 

Ομάδα θα 
αμείβεται βάσει 

του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομίσθιου 
(Ν 4093/12). Η 

Β' Μισθολογική 

Ομάδα θα 
αμείβεται με 

βασικές μεικτές 

μηνιαίες 

αποδοχές 750€  

Καλλερές Γ.  25/04/14 Από 25/4/2014 
έως 24/4/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

Μ. Κοντομήτρου 

& ΣΙΑ Ο.Ε 

08/04/14 Από ημερομηνία 

λήξης της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ και για 

ένα έτος 

 Στα επίπεδα 

όσων είχαν 
προβλεφθεί με 

την από 

5/4/2012 ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 
 

Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Βρετανικό 
Συμβούλιο στην 

Ελλάδα (Αθήνα) 

01/04/14 Από 1/4/2014 
έως 30/6/2016 

 Α) Για το 
διοικητικό 

προσωπικό: 

Στα ίδια επίπεδα 

Σωματείο    
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όπως είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/3/2011 
 

Β) Για το 

διδακτικό 
προσωπικό: 

Β1) Από 

1/4/2014 έως 
30/6/2014: 

πάγωμα 

αποδοχών όπως 
είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/8/2011, 
Β2) Από 

1/7/2014 έως 

30/6/2016: Νέες 
Μισθολογικές 

Κλίμακες  

Κοράλι ΑΞΤΕΕ 29/04/14 Από 29/4/2014 

έως 28/4/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Βρετανικό 
Συμβούλιο στην 

Ελλάδα 

(Θεσσαλονίκη) 

01/04/14 Από 1/4/2014 
έως 30/6/2016 

 Α) Για το 
διοικητικό 

προσωπικό: 

Στα ίδια επίπεδα 
όπως είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/3/2011 

 

Β) Για το 

διδακτικό 
προσωπικό: 

Β1) Από 
1/4/2014 έως 

30/6/2014: 

πάγωμα 
αποδοχών όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί την 
31/8/2011, 

Β2) Από 

1/7/2014 έως 
30/6/2016: Νέες 

Μισθολογικές 

Κλίμακες  

Σωματείο    

Τζαμάλης Π.  28/04/14 Από 1/5/2014 

έως 30/4/2016 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Διαχωρισμός 

εργαζόμενων σε 

δύο 
Μισθολογικές 

Ομάδες. Η Α' 

Μισθολογική 
Ομάδα θα 

αμείβεται βάσει 

του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομίσθιου 

(Ν 4093/12). Η 
Β' Μισθολογική 

Ομάδα θα 

αμείβεται με 

βασικές μεικτές 

μηνιαίες 

αποδοχές 750€ 

Ίδρυμα 09/04/14 Από 1/9/2013  Στα ίδια επίπεδα Σωματείο  Δέσμευση για  
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Κοινωνικής 

Εργασίας 

έως 31/8/2014 όσων 

προβλέπονταν 

στην από 
14/9/2012 ΕΣΣΕ 

προσπάθεια 

διασφάλισης του 

συνόλου των 
θέσεων 

εργασίας. Σε 

αντίθετη 
περίπτωση, η 

αποζημίωση 

απόλυσης θα 
υπολογιστεί με 

βάση τις 

αποδοχές που 
ίσχυαν την 

31/8/2012 

(δηλαδή προ της 
θέσης σε ισχύ 

της από 

14/9/2012 ΕΣΣΕ 
και των με αυτή 

προβλεφθεισών 

μειώσεων) 

ΕΛ ΠΕ Α.Ε 30/04/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Αποδοχές στο 

χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

1.083,08€ 

ΕΛ ΠΕ Α.Ε 30/04/14    Σωματείο  Κανονισμός 

Εργασίας 

Νηρηίδες Ο.Τ.Β.Ε 

Α.Ε 

07/05/14 7/5/2014 έως 

6/5/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Καστανίδης Α. 07/05/14 Από 7/5/2014 
έως 6/5/2014 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Ελιντούρ Α.Ε 30/04/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

Για το 2014 οι 
βασικοί μισθοί 

παραμένουν στα 

ίδια επίπεδα 
βάσει της από 

30/12/2013 

Κλαδική ΣΣΕ, 

Για το 2015, οι 

βασικοί μισθοί 

όπως έχουν 
διαμορφωθεί την 

31/12/2014 με 

βάση την από 
30/12/2013 

Κλαδική ΣΣΕ, 

αυξάνονται από 
1/1/2015 κατά 

1,5%  

 Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Ι. Σπανόπουλος 

Α.Ε 

07/05/14 Από 07/05/2014 

έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Εξπρές Ναυτική 
Εταρεία 

07/05/14 Από 07/05/2014 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Μιχαήλ Ναυτική 
Εταιρεία 

07/05/14 Από 07/05/2014 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Νέα Ελληνικά 
Ναυπηγεία Α.Ε 

07/05/14 Από 07/05/2014 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 
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Μότορ Όιλ Ελλάς 

Διυλιστήρια 

Κορίνθου Α.Ε 

14/04/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

  Σωματείο  Βασικοί μισθοί 

στο χαμηλότερο 

μισθολογικό 
κλιμάκιο ύψους 

900€ 

Δημοτική Αγορά 
Ο.Ε 

12/05/14 Από 12/5/2014 
έως 11/5/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 16/04/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα των 
προηγούμενων 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο   

Μέλλον Α.Ε 14/04/14 Από 1/4/2014 

έως 30/6/2015 

  Σωματείο   Οι μεικτές 

αποδοχές 

καθορίζονται 
ανά ειδικότητα 

και ανά 

εκμετάλλευση 
 

Όσοι 

εργαζόμενοι δεν 
έχουν 

συμπληρώσει 12 

μήνες 
υπηρεσίας, 

προϋπηρεσίας, 

κλπ, ή όσοι 
προσληφθούν 

μετά την έναρξη 

ισχύος της 
παρούσας ΕΣΣΕ 

ανεξαρτήτως 

ειδικότητας θα 
αμείβονται με 

τον εκάστοτε 

νομοθετικώς 
καθοριζόμενο 

κατώτατο μισθό/ 

ημερομίσθιο  

Ταχυμεταφορές 

ΕΛ. ΤΑ Α.Ε 

16/04/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο  Ρύθμιση 

θεσμικών 
ζητημάτων (π.χ, 

σύσταση 

Επιτροπής για 
την 

τροποποίηση και 

συμπλήρωση 

του Κανονισμού 

Εργασίας) 

ΟΣΕ Α.Ε 13/05/14 Από 13/5/2014 
έως 12/5/2015 

  Σωματείο   Ρύθμιση 
θεσμικών 

ζητημάτων 

(προϋπηρεσία, 
μετατάξεις, 

επιδότηση 

εξαγοράς 
συντάξιμου 

χρόνου, 

αποζημίωση 
λόγω 

παραίτησης) και 

κοινωνικών 
παροχών 

ΤραινΟΣΕ Α.Ε 13/05/14 Από 13/5/2014 
έως 12/5/2015 

  Σωματείο   Ρύθμιση 
θεσμικών 

ζητημάτων 

(προϋπηρεσία, 
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μετατάξεις, 

επιδότηση 

εξαγοράς 
συντάξιμου 

χρόνου, 

αποζημίωση 
λόγω 

παραίτησης) και 

κοινωνικών 
παροχών 

Μ.Ε Αποστολάκη 

ΑΞΕΤΕ 

12/06/13 Από 12/6/2013 

έως 12/6/2014 

 Μείωση στο 

ύψος της ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Creta Holiday 

Resorts Α.Ε 

15/05/14 Από 1/5/2014 

έως 30/4/2015 

 Για τους 

ξενοδοχοϋπαλλή
λους της 

επιχείρησης: 

όσα 
προβλέπονται 

στην από 

27/7/2012 ΣΣΕ 
“Για τους όρους 

αμοιβής και 

εργασίας των 
εργαζόμενων 

στις 

ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις της 

Περιφερειακής 

Ενότητας 
Χανίων” 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 
 

Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Ελληνική Εταιρεία 
Συντήρησης 

Σιδηροδρομικού 

Τροχαίου Υλικού 
(ΕΕΣΣΤΥ) Α.Ε 

13/05/14 Από 13/5/2014 
έως 12/5/2015 

  Σωματείο   Ρύθμιση 
θεσμικών 

ζητημάτων 

(προϋπηρεσία, 
μετατάξεις, 

επιδότηση 

εξαγοράς 
συντάξιμου 

χρόνου, 

αποζημίωση 
λόγω 

παραίτησης) και 

κοινωνικών 
παροχών 

Out of the Blue 
Capsis Elite 

Resort Α.Ε 

12/05/14 Από 1/5/2014 
έως 30/4/2015 

 Βασικές 
αποδοχές: 

Α) Για τις 

τυπικά 
ξενοδοχειακές 

ειδικότητες: Ό,τι 

προβλέπεται στη 

ΣΣΕ για τους 

εργαζόμενους σε 

ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

προσαυξημένα 

κατά 3%, 
 

Β) Οι λοιπές 

ειδικότητες: Ό,τι 
προβλέπεται από 

κλαδική, 

ομοιοεπαγγελμα
τική ΣΣΕ, ή Δ.Α 

με την οποία 

αμείβονται μέχρι 
την υπογραφή 

της παρούσης 

προσαυξημένη 

κατά 3%   

Σωματείο    

AXA 
Ασφαλιστική Α.Ε 

16/05/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 



65 

μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

870€ 

Kenfood 

Τροφογνωσία 

Α.Β.Ε.Ε 

19/05/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2015 

 Οι μεικτές 

αποδοχές 

παραμένουν 
όπως είχαν 

δημιουργηθεί 

κατά την 
31/3/2014 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Γκολνταίρ 
Εξυπηρετήσεις 

Εδάφους Α.Ε 

20/05/14 Από 1/4/2014 
έως 31/3/2016 

 Οι βασικοί 
μισθοί/ 

ημερομίσθια στα 

ίδια επίπεδα με 
την από 

1/4/2012 ΕΣΣΕ 

Σωματείο  Ρήτρα Ειρήνης 
 

Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 
 

Ακρίτας Α.Ε 16/05/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Βασικοί μισθοί/ 

ημερομίσθια στο 

ύψος της ΕΓΣΣΕ 

Σωματείο  Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Ρεμπούσκος- 

Αδαμόπουλος 

ΕΠΕ 

16/05/14 Από 18/5/2014 

έως 18/5/2016 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Σνάιντερ Ελέκτρικ 

Α.Ε.Β.Ε 

18/05/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Α) Βιομηχανική 

Δραστηριότητα: 
καμία αύξηση 

εντός του 2014, 

 
Β) Εμπορική 

Δραστηριότητα: 

αυξήσεις κατά 
περίπτωση, κατά 

την κρίση της 

διοίκησης της 

εταιρείας για το 

2014 

Σωματείο   Bonus επίτευξης 

στόχων για 
το2014, εφόσον 

έχουν επιτευχθεί 

οι στόχοι του 
προϋπολογισμού 

της εταιρείας 

ΤΟΞΕ Α.Ε 28/05/14 Από 1/6/2014 
έως 30/5/2016 

  Ένωση 
Προσώπων 

 Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 
600€ 

Άριστα Α.Ε 27/05/14 Από 30/5/2014 
έως 30/5/2015 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Η Μέριμνα Α.Ε.Ε 27/05/14 Από 1/6/2014 

έως 31/5/2015 

 Μείωση 1% και 

μέχρι το ύψος 

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Διαχείριση 

Μεγάρου Σταδίου 

24 

31/05/14 Από 1/6/2014 

έως 1/6/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Alpha Τράπεζα 

Α.Ε 

02/06/14    Σωματείο  Οργανισμός 

Προσωπικού 

Alpha Τράπεζα 

Α.Ε 

02/06/14 Από 1/6/2014 

έως 31/5/2016 

  Σωματείο  Ρύθμιση 

επιδομάτων 

 
Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

Αιγαίον Όιλ Α.Ε 30/05/14 Από 1/6/2014 

έως 31/5/2015 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

700€ 

Μελκο 

Πετρόλεουμ 

Α.Ε.Β.Ε.Π 

28/05/14 Από 1/5/2014 

έως 30/4/2015 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

μισθολογικό 
κλιμάκιο ύψους 

700€ 
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Αγροτ. 

Συνεταιρισμός 

Πέλλας 

15/05/14 Από 15/5/2014 

έως 14/5/2017 

 Μείωση 5% σε 

σχέση με την 

προηγούμενη 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

Regency 

Entertainment 
Ψυχαγωγική και 

Τουριστική Α.Ε 

30/05/14 Από 1/5/2014 

επ' αόριστον 

 Για διάρκεια δύο 

ετών από την 
υπογραφή της 

παρούσης θα 

υπάρξουν 
κλιμακωτές 

μειώσεις 6% 

μεικτό μισθό 
έως 999€, 8% 

για μεικτό μισθό 
από 1.000 έως 

1.499€ και 8,5% 

για μεικτό μισθό 
από 1.500€ και 

πάνω. 

 
Με την πάροδο 

της διετίας από 

την ισχύ του 
παρόντος 

άρθρου και 

εντεύθεν οι 
αποδοχές των 

εργαζόμενων 

αυξάνονται 
ισόποσα των ως 

άνω μειώσεων 

και 
επανέρχονται 

στο ποσό που 

είχαν 
διαμορφωθεί 

στις 28/2/2013 

Σωματείο    

ΑΚΕΚ Α.Ε 30/05/14 Από 30/5/2014 
έως 29/5/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Aluminco Α.Ε 12/05/14   Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Σωματείο  Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης  

 
Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Η Έρευνα Α.Ε 31/05/14 Από τη λήξη της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ και για 
αόριστο χρονικό 

διάστημα 

  Ένωση 

Προσώπων 

  

Ένωση Οιν/κων 

Συνεταιρισμών 

Σάμου  

02/06/14 Από 1/6/2014 

έως 31/5/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

ΠΕΤΝΙΚ Α.Ε 03/06/14 Από 3/6/2014 

έως το τέλος της 

τουριστικής 
σεζόν 2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Ελ. Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία 
(ΕΠΟ) 

05/06/14 Από 1/7/2014 

επ' αόριστον 

 Πάγωμα 

αποδοχών για 
βασικούς 

μισθούς έως 

2.000€ και 
κλιμακωτές 

μειώσεις μέχρι 

5% από 2.001€ 
και πάνω για τα 

έτη 2015, 2016 

και 2017 

Σωματείο    

TRS HR 

Μονοπρόσωπη 

05/06/14 Από 5/6/2014 

έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 
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Καναβάκης- 

Χίλτουνεν Ο.Ε 

09/06/14 Από 9/6/2014 

έως 8/6/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Αφοι Βερόπουλοι 
Α.Ε.Β.Ε 

19/05/14    Σωματείο  Κανονισμός 
Εργασίας 

Αγροτ. 
Συνεταιρισμός 

Μεσσαράς 

28/05/14 Από 1/4/2014 
έως 31/3/2015 

 Οι βασικοί 
μισθοί κατά την 

31/3/2013 θα 

υποστούν 
μείωση κατά 

17% από 

1/4/2014 έως 
31/3/2015 

Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

ΕΛΠΑ 10/06/14 Από 10/6/2014 
έως 1/4/2015 

  Σωματείο  Το κατώτατο 
όριο του 

βασικού μισθού 

για τους 
υπαλλήλους 

γραφείου και τις 

καθαρίστριες 
και μόνο είναι 

τα 765,55€ από 

1/4/2014 έως 
1/4/2015 

 

Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Καλιουδάκης- 

Ροδίτης Α.Ε 

17/05/14 Από 1/5/2014 

έως 30/4/2015 

 Μείωση του 

μηνιαίου 

συμβατικού 

μεικτού μισθού 
κατά 6,25% από 

τα βασικά 

κλιμάκια της 
Κλαδικής 

Σύμβασης 
Ξενοδοχοϋπαλλ

ήλων Ρόδου που 

ίσχυαν στις 
31/3/2014 

Ένωση 

Προσώπων 

 Δυνατότητα 

στην επιχείρηση 

να αμοίβει 

οποιονδήποτε 
υπάλληλό της 

κάτω των 25 

ετών με τον 
κατώτατο μισθό, 

σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται 

από την ΕΓΣΣΕ 

σε συνδυασμό 
και με τον 

εκάστοτε 

νομοθετημένο 
κατώτατο μισθό 

 

Δυνατότητα 

στην επιχείρηση 

να αμοίβει 

οποιονδήποτε 
νεοπροσλαμβαν

όμενο υπάλληλο  

με τον κατώτατο 
μισθό, σύμφωνα 

με τα όσα 

ορίζονται από 
την ΕΓΣΣΕ σε 

συνδυασμό και 

με τον εκάστοτε 
νομοθετημένο 

κατώτατο μισθό 

Αφοι Κοκκαλάκη 
Α.Ε 

16/06/14 16/6/2014 έως 
15/6/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 
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ετών) 

Σαν Παλλάς 

Α.Ε.Ξ.Τ.Ε 

11/06/14 Από 11/6/2014 

έως 11/6/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Σιμιτσάκης- 
Δηρμίκη Ο.Ε 

10/06/14 Από 11/6/2014 
έως 10/6/2016 

 Μείωση στα 
επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Χρ. Δερμίκης  10/06/14 Από 11/6/2014 
έως 10/6/2016 

 Μείωση στα 
επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Shisheido Hellas 

Α.Ε 

30/05/14 Από 1/6/2014 

έως 31/5/2015 

  Σωματείο  Βασικός μισθός 

για τους 

Συμβούλους 
Ομορφιάς/ 

Αισθητικούς στο 

χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

819,80€ 

Mamidoil- Jetoil 

Α.Ε 

28/05/14 Παράταση της 

από 31/3/2012 
ΕΣΣΕ μέχρι 

31/3/2016 

 Παραμένουν ως 

έχουν οι 
αποδοχές όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί με 
την από 

30/3/2012 ΕΣΣΕ 

Σωματείο και 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Αρτοτέλεια ΕΠΕ 18/06/14 Από 1/4/2014 
έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Μύλοι Καπλανίδη 
Α.Ε 

18/06/14 Από 1/3/2014 
έως 28/2/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Χαλυβουργία 

Ελλάδος Α.Ε 

16/06/14 Παράταση της 

από 30/10/2012 

ΕΣΣΕ έως 

30/9/2014 

 Από 1/6/2014 

έως 30/9/2014 οι 

μεικτές μηνιαίες 

αποδοχές όπως 

αυτές 
καταβάλλονταν 

την 30/6/2013 

θα 
καταβάλλονται 

μειωμένες κατά 

12%. 
 

Σε περίπτωση 
που η μείωση 

αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα οι 
πάσης φύσεως 

μεικτές μηνιαίες 

αποδοχές υπό 

καθεστώς 

πλήρους 

απασχόλησης να 
είναι μικρότερες 

των 1.100€, η 

διαφορά έως τα 
1.100€ θα 

καταβάλλεται 

στην 
εκκαθάριση των 

αποδοχών του 

επόμενου μηνός  

Σωματείο    

Γεν. Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου 

19/06/14 Από 1/4/2014 

έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

Inova Α.Ε 12/06/14 Από 12/6/2014 

έως 11/6/2016 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Κατά τη 

διάρκεια ισχύος 
της παρούσας 

ΕΣΣΕ και για 3 

μήνες μετά τη 
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λήξη της δεν 

επιτρέπεται η 

κήρυξη απεργίας 
για θέματα που 

ρυθμίζονται σε 

αυτή 

Ελλάσκο ΕΠΕ  16/06/14 Από 1/6/2014 

έως 31/12/2014 

 Μείωση κατά 

12% από 

1/6/2014 έως 
31/12/2014 των 

καθαρών 

αποδοχών της 
1/1/2014 που 

ήταν σύμφωνες 
με την από 

16/12/2013 

ΕΣΣΕ   

Ένωση 

Προσώπων 

 Οι 

συγκεκριμένες 

μειώσεις δεν 
ισχύουν για ένα 

συγκεκριμένο 

πρόσωπο που 
αναφέρεται 

ονομαστικά  

Ελ. Λευκόλιθοι 

Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε 

19/06/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο  Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Κ.Α.Ι.Ρ Οινοποία 

Α.Ε 

05/05/14 Από 1/5/2014 

έως 31/5/2015 

 Οι ακαθάριστες 

μηνιαίες 
αποδοχές 

μειώνονται 

οριζόντια κατά 
15% βάσει των 

αποδοχών που 

ίσχυαν κατά την 
30/4/2012 

προστιθέμενων 

σε αυτή των 
επιδομάτων που 

είχαν αφαιρεθεί 

από τη 
μισθοδοσία του 

συγκεκριμένου 

μήνα, καθώς και 
της αύξησης που 

προβλέπονταν 

από τη ΕΣΣΕ τη 
συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

Σωματείο    

Neoplast Α.Ε 01/07/14 Από 1/7/2014 

έως 30/6/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Ξενοδοχείο 
Ιντεράσιοναλ 

27/06/14 Από 27/6/2014 
έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Ξενοδ. Επιχ. 
Χρυσουλίδη Α.Ε 

01/07/14 Από 1/7/2014 
έως 30/6/2017 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

Αγροτ. 

Συνεταιρισμός 
Αγρινίου 

05/07/14 Από 5/7/2014 

έως 4/7/2015 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

833,36€ 
 

Μετακίνηση 

εργαζόμενων 
κατά την 

απόλυτη κρίση 

του Διευθυντή 
του 

Συνεταιρισμού 

Ζύμαι Αρτοποιίας 

Νίκογλου Α.Ε 

04/07/14 Από 1/7/2014 

έως 30/6/2016 

 Μείωση των 

αποδοχών των 

εργαζόμενων 
κατά 19% όπως 

αυτές ίσχυαν 

κατά την 

Σωματείο  Ρήτρα Ειρήνης 
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31/12/2011. Οι 

εργαζόμενοι 

εκείνοι των 
οποίων οι 

αποδοχές, 

εφαρμοζόμενης 
της ως άνω 

μείωσης, 

υπολείπονται 
των κατώτατων 

ορίων της 

ΕΓΣΣΕ, θα 
λαμβάνουν τις 

κατώτατες αυτές 

αποδοχές και 
συγκεκριμένα 

τον κατώτατο 

μισθό ή 
ημερομίσθιο που 

προβλέπεται από 

την ισχύουσα 
ΕΓΣΣΕ ανάλογα 

με την 

προσωπική 
εργασιακή 

κατάσταση 

εκάστου 

Mondi Α.Ε 27/06/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Α) Για τους 

νεοπροσλαμβαν
όμενους: το 

αρχικό βασικό 

ημερομίσθιο 
πρόσληψης είναι 

αυτό που 

ορίζεται από την 
ΕΓΣΣΕ 

προσαυξημένο 

κατά 5%. 
 

Β) Για τους ήδη 

εργαζόμενους: 
Σταθεροί για το 

2014 

Σωματείο  Βασικός μισθός 

στην ειδικότητα 
με τις 

χαμηλότερες 

απολαβές ύψους 
1.211€ (Βοηθός 

λογιστή) 

 
Bonus επίτευξης 

στόχων για το 

2014 
 

Οι 

νεοπροσλαμωαν
όμενοι μετά την 

παρέλευση 9 

μηνών στην 
εταιρεία 

τοποθετούνται 

υποχρεωτικά σε 
συγκεκριμένη 

κατηγορία και 

θα παίρνουν 
πλήρως το 

βασικό 

ημερομίσθιο της 

κατηγορίας τους 

μετά από 3ετή 

υπηρεσία (η 
εντός 3ετίας 

προσαρμογή στο 

βασικό 
ημερομίσθιο της 

κατηγορίας θα 

γίνεται 
σταδιακά, ήτοι 

15% της 

διαφοράς στους 
6 μήνες, 25% 

στους 12 μήνες, 
20% στους 24 

μήνες και 40% 

στους 36 μήνες 

από την 

ημερομηνία 

πρόσληψής τους   

Πατραϊκή 24/06/14 Από 1/1/2014  Στα επίπεδα της Σωματείο   Αρχή 
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Χαρτοποιία Α.Ε έως 31/12/2014 προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

ΕΥΑΘ Α.Ε 15/07/14 Από 1/8/2014 
έως 31/7/2015 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ Α.Ε 15/07/14 Από 1/7/2014 

έως 30/6/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Οι όροι αμοιβής 

των 

νεοπροσλαμβαν
όμενων θα 

καθορίζονται 

εφεξής από τον 
νομοθετημένο 

κατώτατο μισθό 

ή ημερομίσθιο 
και από τις 

εκάστοτε 

ισχύουσες 
διατάξεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας 

Ε.Α.Β Α.Ε 18/06/14 Από 15/5/2013 

έως 14/5/2015 

  Σωματείο   Ρύθμιση 

θεσμικών 
θεμάτων 

(παράταση των 

όρων εργασίας 
που έχουν κατά 

καιρούς 

θεσπιστεί) 

Σύνδεσμος 

Ελληνικών 

Γυμναστικών και 
Αθλητικών 

Σωματείων 

(ΣΕΓΑΣ) 

30/06/14 Από 1/7/2014 

έως 31/12/2016 

 Κλιμακωτές 

μειώσεις από 

3% έως 15% 
υπολογιζόμενων 

επί του συνόλου 

των ετήσιων 

τακτικών 

αποδοχών κάθε 

εργαζόμενου, 
όπως αυτές 

είχαν 

διαμορφωθεί τον 
Ιανουάριο του 

2013 

Σωματείο   

Landis + Gyr Α.Ε 24/07/14 Από 1/4/2014 

έως 31/3/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο   Bonus επίτευξης 

στόχων για το 

2013 σε κάθε 
εργαζόμενο 

SP- Carton Pack 
Hellas Α.Ε 

18/07/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 
αποδοχών για το 

2014 

Σωματείο    

Χασιαλής Α.Β.Ε.Ε 17/07/14 Από 17/7/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Πίνακας με τα 

στοιχεία και τις 

αποδοχές κάθε 

εργαζόμενου 

Βρόντινος 

Μ.Ι.Κ.Ε 

29/07/14 Από 1/8/2014 

έως 30/6/2015 

 Μείωση κατά 

30% επί των 
μεικτών 

αποδοχών, όπως 

αυτές ίσχυαν 
μέχρι την 

15/5/2013 

 
Σε όσες 

περιπτώσεις η 

εφαρμογή της 
μειώσεως αυτής 

οδηγεί σε 

μεικτές 
αποδοχές 

κατώτερες από 

το κατώτερο 

Ένωση 

Προσώπων 
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όριο της ΕΓΣΣΕ, 

οι μεικτές 

αποδοχές 
μειώνονται στο 

ύψος των 

μεικτών 
αποδοχών που 

προκύπτουν κατ' 

εφαρμογή της 
ΕΓΣΣΕ   

Δήμου Αικ. 29/07/14 Από 1/6/2014 

έως 30/5/2016 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Μπαλατσούρας 

και ΣΙΑ Ε.Ε 

28/07/14 Από 1/5/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

ACS Α.Ε.Ε 25/07/14 Από 1/5/2014 

έως 30/4/2016 

 Α) Οι αμοιβές 

όπως αυτές 
είχαν 

διαμορφωθεί την 

30/4/2014 θα 
παραμείνουν 

αμετάβλητες 

μέχρι την 
31/12/2014 

 

Β) Όπως αυτές 
θα έχουν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2014 θα 
παραμείνουν 

αμετάβλητες αν 

ο μέσος 
ημερήσιος 

κύκλος 

εργασιών του 
δεύτερου 

εξαμήνου του 

2014 σε σχέση 
με τον 

αντίστοιχο μέσο 

ημερήσιο κύκλο 
εργασιών του 

αντίστοιχου 

εξαμήνου του 
2013 μειωθεί 

κατά ποσοστό 

μικρότερο ή ίσο 
του 5%. Αν 

υπάρξει 

μεγαλύτερη 
μείωση του 5% 

τότε οι αμοιβές 

όπως αυτές θα 

έχουν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2014 θα 
μειωθούν κατά 

ποσοστό 3% την 

1/1/2015. 
 

Σε περίπτωση 

που οι αμοιβές 
μειωθούν κατά 

ποσοστό 3% και 

ο μέσος 
ημερήσιος 

κύκλος 
εργασιών του 

2015 σε σχέση 

με τον 

αντίστοιχο του 

2014 αυξηθεί 

κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο ή 

Σωματείο   
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ίσο του 4% οι 

αμοιβές, όπως 

αυτές έχουν 
διαμορφωθεί την 

31/12/2015 θα 

επανέλθουν την 
1/1/2016 στα 

επίπεδα που 

ίσχυαν την 
31/12/2014    

Ελ. Ιορδανίδου  01/08/14 Από 1/8/2014 

έως 31/7/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

 

Δυνατότητα 
μετατροπής των 

συμβάσεων 

πλήρους 
απασχόλησης σε 

συμβάσεις 

μερικής 
απασχόλησης 

Αν. Ακτές Ι.Κ.Ε 04/08/14 Από 4/8/2014 

έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Κρέτα Φάρμ 

Α.Β.Ε.Ε 

04/08/14 Από 5/6/2014 

έως 5/6/2016 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου 

Σωματείο    

Άθως Security 

Ι.Κ.Ε 

04/08/14 Από 1/8/2014 

έως 31/7/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Δυνατότητα 

μετατροπής των 

συμβάσεων 
πλήρους 

απασχόλησης σε 

συμβάσεις 
μερικής 

απασχόλησης 
 

 

Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

 

Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

 

Brink's Aviation 
Security Services 

S.A 

13/08/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Σωματείο  Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

Παραγωγικός- 
Προμηθευτικός 

και 

Καταναλωτικός 
Συνεταιρισμός 

Ελαιοχρωματιστώ

ν Ν. Πιερίας 
ΣΥΝ.ΠΕ 

25/08/14   Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

 Πίνακας με τα 
στοιχεία και τις 

αποδοχές κάθε 

εργαζόμενου 

ΔΕΥΑ Χανίων  29/08/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

Σωματείο    
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ΕΣΣΕ 

Μισσιριάν Α.Ε 01/09/14 Από 1/9/2014 

έως 31/8/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

Μύθος Ζυθοποιία 
Α.Ε 

01/09/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Πάγωμα 
αποδοχών στα 

επίπεδα που 

ήταν στις 
31/12/2013  

 Η εταιρεία 
ανάλογα με τις 

παραγωγικές και 

λειτουργικές 
ανάγκες της 

πρόκειται να 

προχωρήσει 
στην πρόσληψη 

τριών 

εργαζόμενων με 
σύμβαση 

εργασίας 

αορίστου 
χρόνου. Στη 

διαδικασία 

επιλογής θα 
συμμετάσχει και 

θα εκφράσει τη 

γνώμη του 
εκπρόσωπος του 

σωματείου 

εργαζομένων 

Στη ΕΣΣΕ 
υπάγονται τα 

μέλη του 

σωματείου 
 

Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

ΟΛΘ Α.Ε 01/09/14    Σωματείο  Τροποποίηση με 

διαγραφή ενός 
όρου του 

παραρτήματος 

της ισχύουσας 
ΕΣΣΕ 

ΕΛ.ΤΑ Α.Ε 04/09/14    Σωματείο  Κοινή Συμφωνία 

για τα 

λειτουργικά 

έξοδα του ΤΕΑ- 

ΕΛΤΑ 

Αγροτ. Συνετ. 

Επεξεργασίας 
Εσπεριδοειδών 

Αμυκλών 

Λακωνία ΣΥΝ.ΠΕ 

04/09/14 Από 1/9/2014 

έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Ρύθμιση 

θεσμικών 
ζητημάτων 

(Διευθέτηση 

χρόνου 
εργασίας) 

Μητρακούδη Τερ. 
Και ΣΙΑ Ε.Ε 

12/09/14 Από 15/09/2014 
έως 31/12/2015 

  Ένωση 
Προσώπων 

 Ρύθμιση 
θεσμικών 

ζητημάτων 

(Διευθέτηση 
χρόνου 

εργασίας) 

Τριούμφ 

Ιντερνάσιοναλ 

Α.Β.Ε.Ε 

12/09/14 Από 12/9/2014 

έως 31/12/2017 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Ρύθμιση 

θεσμικών 

ζητημάτων 

(Διευθέτηση 
χρόνου 

εργασίας) 

Ασκληπιείο 

Κρήτης Α.Ε 

03/09/14 Από 1/6/2014 

έως 30/5/2016 

 Με βάση τη Δ.Α 

20/2011 “Για 

τους όρους 
αμοιβής και 

εργασίας του 

προσωπικού των 
ιδιωτικών 

κλινικών, 

διαγνωστικών 
κέντρων, κ.α” 

Σωματείο   

BSH Α.Β.Ε 29/08/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Σταθεροί μισθοί 

και ημερομίσθια  

Σωματείο  Το ημερομίσθιο 

για 
νεοπροσλαμβαν

όμενο θα είναι 
1€ επιπλέον από 
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το εκάστοτε 

προβλεπόμενο 

στην ΕΓΣΣΕ 

Διεθνής 

Αερολιμένας 

Αθηνών Α.Ε 

17/09/14 Από 9/7/2014 

έως 8/7/2015 

  Σωματείο  Ρύθμιση 

θεσμικών 

ζητημάτων (όροι 
χορήγησης 

προσωπικών 

δανείων)  

Αγροτ. 

Συνεταιρισμός 
Πηλίου Β. 

Σποράδων 

01/08/14 Παράταση 

ισχύος της από 
1/6/2012 ΕΣΣΕ 

έως 31/7/2015 

  Σωματείο    

Κωστοπούλειος 
Στέγη 

17/09/14 Από 1/8/2014 
έως 31/7/2015 

  Ένωση 
Προσώπων 

 Βασικός μισθός 
στην ειδικότητα 

με τις 
χαμηλότερες 

απολαβές ύψους 

600€ 

Olympic Catering 

S.A 

30/04/14 Από 1/5/2013 

έως 30/4/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο Σε περίπτωση 

που 

πραγματοποιηθο
ύν απολύσεις 

και μετέπειτα 

εμφανιστεί 
ανάγκη για 

πρόσληψη εκ 

νέου 
εργαζόμενων, η 

εταιρεία 

συνομολογεί και 
δεσμεύεται ότι 

απόλυτη 

προτεραιότητα 

επαναπρόσληψη

ς θα έχουν οι 

απολυθέντες και 
συγκεκριμένα ο 

τελευταίος 

απολυθείς θα 
πρέπει να είναι 

πρώτος 
επαναπροσληφθ

είς  

 

Johnson &Johnson 
Hellas Α.Ε.Β.Ε 

01/08/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2015 

Α) Ετήσια 
αύξηση για το 

2014: 40€ 

μεικτά στον 
ονομαστικό 

μισθό με ισχύ 

από 1/7/2014 

 

Β) Ετήσια 

αύξηση για το 
2015: 30€ 

μεικτά στον 

ονομαστικό 
μισθό με ισχύ 

από 1/1/2015 

 Σωματείο  Διασφάλιση 
απασχόλησης 

υπάρχοντος 

προσωπικού με 
συμβάσεις 

αορίστου 

χρόνου για το 

2014 και το 

2015 

 

Βάβλης Α.- Βάβλη 

Μ. Ο.Ε 

30/09/14 Από 30/9/2014 

έως 29/9/2015 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 5% 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 

των 
εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 
κάτω των 25 

ετών) 

Χαλυβουργία 

Ελλάδος Α.Ε 

26/09/14 Παράταση της 

από 30/10/2012 

ΕΣΣΕ έως 
31/1/2015 

 Από 1/10/2014 

έως 31/1/2015 οι 

μεικτές μηνιαίες 
αποδοχές όπως 

Σωματείο   
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αυτές 

καταβάλλονταν 

την 30/6/2013 
θα 

καταβάλλονται 

μειωμένες κατά 
12%. 

 

Σε περίπτωση 
που η μείωση 

αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα οι 
πάσης φύσεως 

μεικτές μηνιαίες 

αποδοχές υπό 
καθεστώς 

πλήρους 

απασχόλησης να 
είναι μικρότερες 

των 1.100€, η 

διαφορά έως τα 
1.100€ θα 

καταβάλλεται 

στην 
εκκαθάριση των 

αποδοχών του 

επόμενου μηνός 

Γάτας Α.Ε 29/09/14 Από 1/10/2014 

έως 30/9/2015 

 Οι μεικτές 

αποδοχές των 
εργαζόμενων 

μειώνονται κατά 

ποσοστό 12% 
από τις 

ισχύουσες 

αποδοχές των 
εργαζόμενων 

που ίσχυαν 

βάσει ΣΣΕ 
Εμπορικών 

Επιχειρήσεων 

στις 31/3/2012 

Ένωση 

Προσώπων 

  

ΕΛ.ΠΕ Α.Ε 29/09/14 Από 1/9/2014 

έως 31/12/2017 

  Σωματείο   Ρύθμιση όρων 

εργασίας για μια 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

εργαζόμενων 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε 25/09/14    Σωματείο  Κανονισμός 

Εργασίας 

Ιονική 

Ξενοδοχειακαί 

Επιχειρήσεις Α.Ε 

03/10/14 Από 1/7/2014 

έως 31/12/2015 

Α) Από 

1/7/2014: 

Αύξηση κατά 

1% επί των 

μεικτών 

αποδοχών όπως 
καταβάλλονταν 

την 30/6/2014 

 
Β) Από 

1/1/2015: 

Αύξηση κατά 
1,5% επί των 

μεικτών 

αποδοχών όπως 
είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2014 

 Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Παπαστράτος 

Α.Β.Ε.Σ 

27/05/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

ΔΥΑΣ Α.Ε 06/10/14 Από 6/10/2014 

έως το λιγότερο 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

 Ρήτρα Ειρήνης 
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ενός έτους 

Λυχνία Α.Ε 25/09/15 Από 1/8/2014 

έως 31/7/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Air Liquide 
Α.Ε.Β.Α 

24/04/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

Αύξηση 
αποδοχών κατά 

1% από 

1/4/2014 

 Σωματείο    

Γεν. Επιτελείο 

Αεροπορίας- Ελ. 

Γραφείο 
Διοικήσεως 

Προσωπικού 

Αμερικανικών 
Δυνάμεων 

29/09/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο   Για τους όρους 

αμοιβής και 

εργασίας του με 
σχέση εργασίας 

ιδιωτικού 

δικαίου 
προσωπικού που 

προσλαμβάνεται 
από την 

Πολεμική 

Αεροπορία και 
διατίθεται για 

απασχόληση 

στις Δυνάμεις 
των ΗΠΑ στην 

Ελλάδα, και 

ανήκει στον 
Σύνδεσμο 

Εργαζομένων 

Αμερικανικής 
Ναυτικής Βάσης 

Σούδας 

AXA 
Ασφαλιστική Α.Ε 

07/10/14    Σωματείο  Συμπληρωματικ
ή της από 

16/5/2014 

υπογραφείσας 

ΕΣΣΕ διάρκειας 

από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 
(τροποποίηση 

άρθρου σχετικού 

με το 
πρόγραμμα της 

Εξωνοσοκομεια
κής περίθαλψης) 

ΒΙ.ΚΗ Α.Ε 18/09/14 Από 1/1/2014  Μείωση 

μισθολογικού 
κόστους που θα 

πραγματοποιηθε

ί είτε μέσω 
αναστολής 

καταβολής 

επιδομάτων, είτε 

μέσω 

προσωρινής 

αναπροσαρμογή
ς των βασικών 

μισθών και 

ημερομισθίων, 
όταν δεν 

υφίσταται 

δυνατότητα 
μείωσης μέσω 

αναστολής 

μείωσης 
επιδομάτων 

Σωματείο   Οι όροι αμοιβής 

των 
νεοπροσλαμβαν

όμενων θα 

καθορίζονται 
από την ΕΓΣΣΕ 

2013-2014 

Ελ. Καζίνο 
Πάρνηθας Α.Ε  

10/10/14    Σωματείο  Συμπληρωματικ
ή ΕΣΣΕ που 

εντάσσεται ως 

παράρτημα στην 
από 1/4/2014 

ΕΣΣΕ και λήγει 

κατά τον χρόνο 
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λήξης αυτής 

(31/3/2015) 

Groupama Φοίνιξ 
Α.Ε.Α.Ε 

14/10/14 Από 14/10/2014 
έως 30/4/2016 

 Παράταση της 
διάρκειας της 

από 21/9/2012 

ΕΣΣΕ μέχρι την 
30/4/2016 

Σωματείο    

Μιχαλάκης Α.Ε 06/10/14 Από 6/10/2014 
έως 6/10/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων  

  

Έρλικον Α.Β.Ε 13/10/14 Από 1/6/2013 

έως 31/5/2015 

  Σωματείο   Τροποποίηση 

ενός άρθρου 

Κυλινδρόμυλοι 

Κρήτης Α.Ε 

30/04/13 Από 1/5/2013 

έως 30/4/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Σωματείο   Ρήτρα Ειρήνης 

Παπακυριαζής 
Α.Β.Ε.Ε 

31/10/14 Από 1/11/2014 
έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Εστίαση Έξι Α.Ε 31/10/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Σταθερές 

Συγκοινωνίες 
(ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε 

03/11/14 Από 3/11/2014 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο  Ρύθμιση 

θεσμικών 
ζητημάτων 

(άδειες, 

επικουρική 
ασφάλιση) και 

επιδομάτων 

Καταφυγιώτης Αθ. 
και ΣΙΑ Ο.Ε  

05/11/14 Από 1/11/2014 
έως 31/10/2015 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Rontis Hellas 
Α.Ε.Β.Ε 

13/11/14 Τροποποίηση 
της από 

1/6/2012 ΕΣΣΕ 

 Οι συνολικοί 
μεικτοί μισθοί 

όλων των 

εργαζόμενων 

από 1/11/2014 

μειώνονται κατά 

ποσοστό από 0 
μέχρι 20% από 

το ύψος που 

βρίσκονται 
σήμερα. 

Συμφωνείται ότι 

ο συνολικός 
κατώτερος 

μεικτός μισθός 

συμπεριλαμβανό
μενων των κατά 

νόμον 

υποχρεωτικών 
σήμερα 

επιδομάτων δεν 

θα είναι 
κατώτερος από 

τα εκάστοτε 

ελάχιστα όρια 
της ΕΓΣΣΕ  

Ένωση 
Προσώπων 

  

Τυποκρέτα Α.Β.Ε 07/11/14 Από 1/9/2014 
έως 31/8/2015 

 Στα ίδια επίπεδα 
όπως ήταν την 

31/8/2014 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των 

νεοπροσλαμβαν

όμενων ως προς 
τα επιδόματα 

Skot Α.Ε 11/11/14 Από 5/9/2014 

έως 4/9/2016 

Α) Αύξηση (στις 

5/9/2014) κατά 
4% 

υπολογιζόμενο 

επί των μισθών/ 
ημερομισθίων 

που 

καταβάλλονται 
στις 4/9/2014 

για το πρώτο 

 Σωματείο Η εταιρεία 

καθόλη τη 
διάρκεια ισχύος 

της παρούσης 

ΕΣΣΕ δεν θα 
προβεί σε 

καταγγελία 

σύμβασης 
εργαζόμενου και 

σε εφαρμογή 
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έτος ισχύος της 

παρούσας 

 
Β) Αύξηση (στις 

5/9/2015) κατά 

2% επί των 
ποσών μισθών/ 

ημερομισθίων 

όπως θα έχουν 
διαμορφωθεί την 

4/9/2015 για το 

δεύτερο έτος  

καθεστώτος εκ 

περιτροπής 

εργασίας 
(εφόσον δεν 

μεταβληθούν τα 

υφιστάμενα 
οικονομικά 

δεδομένα 

(παραγγελίες, 
χρηματορροές, 

κλπ) 

Ιντεραμέρικαν Ελ. 

Ασφαλιστική 
Εταιρεία Ζωής 

Α.Ε 

13/10/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

850 € 

Ιντεραμέρικαν Ελ. 
Εταιρεία 

Ασφαλίσεως 

Ζημιών Α.Ε 

13/10/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

850 € 

Ιντεραμέρικαν 

Βοήθειας Α.Ε.Γ.Α 

13/10/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2016 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

850 € 

Κατζέλλο Α.Ε 12/11/14 Από 12/11/2014 
έως 11/11/2015 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 
ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

Αγροτική 

Ασφαλιστική Α.Ε 

21/11/14 Από 21/11/2014 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

956€ 

Αναπτυξιακό 

Κέντρο ΑΚΟΜΜ- 

Ψηλορείτης Α.Ε 
Ο.Τ.Α 

02/12/14 Από 1/6/2014 

έως 31/12/2014 

  Ένωση 

Προσώπων 

 Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
858,79€ 

Tulip Α.Β.Ε.Ε 05/12/14 Από 5/12/2014 
έως 5/12/2017 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

G4S Secure 
Solutions S.A 

07/11/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2017 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 

ημερομισθίου 

Σωματείο   Διαφοροποίηση 
των αποδοχών 

των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 

ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 
ετών) 

 

Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

 

Διακεκομμένο 
ωράριο 

Αίγις Α.Ε 18/11/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

 Στα ίδια επίπεδα 

όπως είχαν 
διαμορφωθεί την 

31/12/2013 

Σωματείο Η εταιρεία 

καθόλη τη 
διάρκεια ισχύος 

της παρούσης 

ΕΣΣΕ δεν θα 
προβεί σε 

ατομικές ή 

ομαδικές 
απολύσεις ή 

διαθεσιμότητες, 
ούτε σε 

Πριμ 

παραγωγικότητα
ς σε περίπτωση 

επίτευξης 

στόχων 
 

Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 
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αφαίρεση των 

εργασιακών 

δικαιωμάτων 
χωρίς 

προηγούμενη 

συνεννόηση με 
το σωματείο  

Συνετ. Ξυλουργών 

Πιερίας Α.Ε 

08/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Αγροτικός Συνετ. 
Αγ. Αθανασίου 

10/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2016 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Α.Β.Ε.Ε Τέντας 15/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2015 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Τζιαμπαζής Κ. και 

ΣΙΑ Ο.Ε 

09/12/14 Από 1/1/2015 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2015 

Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Βασιλειάδης Γ. 

Α.Ε 

12/12/14 Από 10/10/2014 

έως 9/10/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

Χαραλαμπίδης Κ. 
Α.Ε 

08/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2017 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

Τράπεζα της 

Ελλάδος  

11/04/14 Από 1/5/2012 

έως 30/4/2015 

 Παραίτηση της 

εισπράξεως 

ποσού μεικτών 

αποδοχών από 
τη στήλη των 

πάσης φύσεως 

τακτικών 
αποδοχών, 

ειδικότερα: 

Α) Για αποδοχές 
από 2.001€ έως 

και 3.000€, 

2,5% 
 

Β) Για αποδοχές 

από 3.001€ έως 
και 4.000€, 

3,5% 

 

Γ) Για αποδοχές 

από 4.001 έως 

και 5.000€, 5% 
 

Δ) Για αποδοχές 

πάνω από 
5.001€, 7% 

Σωματείο    

Ένωση Αγροτ. 
Συνεταιρισμών 

Κέρκυρας 

01/11/14 Από 1/11/2014 
έως 31/10/2015 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Σωματείο    

Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής 26/11/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

Α) στο ύψος που 
ήταν στις 

31/12/2013 

 
Β) Οι βασικοί 

μισθοί και τα 

βασικά 
ημερομίσθια 

όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν 

 Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
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στις 31/12/2013, 

θα 

προσαυξάνονται 
με 7 τριετίες 

σύμφωνα με το 

παρακάτω 
σχήμα: 

 

Β1) 3 τριετίες με 
10% και 2 

τριετίες με 5% 

όταν οι 
πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 
2Mt 

 

Β2) 2 τριετίες με 
5% όταν οι 

πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 
ξεπεράσουν τα 

2,5 Mt  

El Pack Α.Ε 15/12/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

 Πάγωμα 

αποδοχών 

Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
 

Διαφοροποίηση 

των αποδοχών 
των 

εργαζόμενων 

ανάλογα με την 
ηλικία (άνω/ 

κάτω των 25 

ετών) 

Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής 

(για τις 

εγκαταστάσεις σε 
Δραπετσώνα, Ρίο, 

Ηγουμενίτσα) 

26/11/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

Α) στο ύψος που 

ήταν στις 

31/12/2013 
 

Β) Οι βασικοί 
μισθοί και τα 

βασικά 

ημερομίσθια 
όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν 

στις 31/12/2013, 
θα 

προσαυξάνονται 

με 7 τριετίες 
σύμφωνα με το 

παρακάτω 

σχήμα: 
 

Β1) 3 τριετίες με 

10% και 2 
τριετίες με 5% 

όταν οι 

πωλήσεις στην 
εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 

2Mt 
 

Β2) 2 τριετίες με 

5% όταν οι 
πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 
2,5 Mt 

 Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής 

(Εγκαταστάσεις 

Θεσσαλονίκης) 

08/12/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2014 

Α) στο ύψος που 

ήταν στις 

31/12/2013 

 
Β) Οι βασικοί 

 Σωματείο   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
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μισθοί και τα 

βασικά 

ημερομίσθια 
όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν 

στις 31/12/2013, 
θα 

προσαυξάνονται 

με 7 τριετίες 
σύμφωνα με το 

παρακάτω 

σχήμα: 
 

Β1) 3 τριετίες με 

10% και 2 
τριετίες με 5% 

όταν οι 

πωλήσεις στην 
εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 

2Mt 
 

Β2) 2 τριετίες με 

5% όταν οι 
πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 
2,5 Mt 

Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής 26/11/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

) στο ύψος που 
ήταν στις 

31/12/2013 

 
Β) Οι βασικοί 

μισθοί και τα 

βασικά 
ημερομίσθια 

όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν 
στις 31/12/2013, 

θα 

προσαυξάνονται 
με 7 τριετίες 

σύμφωνα με το 

παρακάτω 
σχήμα: 

 

Β1) 3 τριετίες με 
10% και 2 

τριετίες με 5% 

όταν οι 
πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 

ξεπεράσουν τα 

2Mt 

 

Β2) 2 τριετίες με 
5% όταν οι 

πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά 
ξεπεράσουν τα 

2,5 Mt 

 Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

DS Milka Α.Β.Ε.Ε 19/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2017 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 

κατώτατου 
μισθού/ 

ημερομισθίου 

Ένωση 

Προσώπων 

 Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 

ING Ελληνική 

Ανώνυμη 

Ασφαλιστική 

Εταιρεία Ζωής 

18/12/14    Σωματείο   Κανονισμός 

Εργασίας 

Ποσειδών Α.Ε 19/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2016 

 Στο ύψος του 

νομοθετημένου 
κατώτατου 

Ένωση 

Προσώπων 
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μισθού/ 

ημερομισθίου 

Κ. Μαρμαρίδης 
Α.Ε 

22/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2017 

 Στα επίπεδα της 
ΕΓΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

 Διευθέτηση 
χρόνου εργασίας 

 

Διακεκομμένο 
ωράριο 

 

Τήρηση 
Εχεμύθειας- 

Εμπιστευτικότητ

ας και μη 
Ανταγωνισμού  

Lafarge Beton 
Α.Β.Ε.Ε 

11/12/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Βασικοί μισθοί 
και ημερομίσθια 

στο ύψος που 

ήταν στις 
31/12/2013 

Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Cosmote Κινητές 
Τηλεπικοινωνίες 

Α.Ε 

22/12/14 Τροποποίηση 
της από 

16/5/2013 ΕΣΣΕ 

για τα έτη 2013 
και 2014 

 Α) Οι βασικοί 
μισθοί του 1ου 

μισθολογικού 

κλιμακίου όλων 
των 

μισθολογικών 

κατηγοριών, 
όπως έχουν 

διαμορφωθεί 

βάσει της από 
19/5/2011 

ΕΣΣΕ, 

μειώνονται κατά 
ποσοστό 13% 

 

Β) Οι βασικοί 
μισθοί όλων των 

λοιπών 

μισθολογικών 
κλιμακίων όλων 

των 

μισθολογικών 
κατηγοριών 

μειώνονται από 

1/5/2013 κατά 
ποσοστό 7% 

μέχρι την 

27/2/2015 και 
από 28/2/2015 

αυξάνονται κατά 

ποσοστό 7%, 
ώστε να 

επανέρθουν στο 

ποσό που 

αντιστοιχούσαν 

κατά την 

30/4/2013 

Σωματείο   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Ο.Τ.Ε Α.Ε 23/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2017 

  Σωματείο   Προσθήκη 9 

νέων 
μισθολογικών 

βαθμίδων 

Ν. Γεωργιάδης 
Α.Ε.Ε 

09/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2015 

 Στο ύψος του 
νομοθετημένου 

κατώτατου 

μισθού/ 
ημερομισθίου 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Αγροτ. 
Συνεταιρισμός 

Βόλου 

30/12/14 Από 1/1/2015 
έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 
στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 

805,14€ 

Δοϊράνη Α.Ε 30/12/14 Από 30/12/2014 

επ' αόριστον 

 Στα επίπεδα της 

ΕΓΣΣΕ 

  Διευθέτηση 

χρόνου εργασίας 
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Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε 19/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο   Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
1.029€ 

Αφοι Τόγια Α.Ε 31/12/14 Από 1/10/2014 

έως 30/11/2016 
  

 Στα επίπεδα της 

προηγούμενης 
ΕΣΣΕ 

Ένωση 

Προσώπων 

  

Ελλάσκο 
Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε 

30/12/14 Από 1/1/2015 
έως 30/6/2015 

(με δικαίωμα 

παράτασης από 
τον εργοδότη 

για άλλους 6 

μήνες και το 
αργότερο 

λήγουσα την 

31/12/2015) 

 Στα επίπεδα της 
προηγούμενης 

ΕΣΣΕ 

Ένωση 
Προσώπων 

  

Γέφυρα 

Λειτουργία Α.Ε 

09/12/14 Από 1/1/2015 

έως 31/12/2015 

  Σωματείο  Η εταιρεία 

καθόλη τη 
διάρκεια ισχύος 

της παρούσης 

ΕΣΣΕ δεν θα 
προβεί σε 

καταγγελίες των 

υφιστάμενων 
συμβάσεων 

εργασίας 

αορίστου 
χρόνου, εκτός 

των 

περιπτώσεων 
απόλυσης λόγω 

διάπραξης 

ατασθαλιών ή 
απάτης ή 

συνδρομής 

άλλου 
σπουδαίου 

λόγου   

Βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 
κλιμάκιο ύψους 

812€ 

 
Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
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Πίνακας Π-2: Κωδικοποίηση σημαντικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια των Κλαδικών/ Ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ   

(Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας από 1/1/2014 έως 31/12/2014)  

Κλάδος/ 

Επάγγελμα 

Ημερομηνία 

σύναψης 

Διάρκεια  Αυξήσεις 

βασικών 

αποδοχών  

Πάγωμα ή 

μειώσεις 

βασικών  
αποδοχών 

Προσαρμοσμένε

ς αυξήσεις 

(Ν.3871/2010) 

Αποφυγή 

απολύσεων/ 

Διασφάλιση 
θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις  

Ξενοδοχοϋπαλλ
ήλων Ν. Ρόδου 

27/12/13 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2016 

Α) Για το 2014 ο 
βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
858€ 

 

Β) Για το 2015 ο 
βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
862€ 

 

Γ) Για το 2016 ο 
βασικός μισθός 

στο χαμηλότερο 

κλιμάκιο ύψους 
871€ 

 

 
 

   Για τους 
νεοπροσλαμβαν

όμενους έως 25 

ετών: ό,τι 
προβλέπεται από 

την ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 10% 

Εργαζόμενων 
στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 

όλης της χώρας 

13/03/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2016 

    Καθορισμός 
θεσμικών 

ζητημάτων 

(άδειες, 
ασφάλιση 

προσωπικού) 

Εργαζόμενων 
στις 

ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις της 
Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε) 
Χανίων 

26/03/14 Από 1/1/2014 
και επ' αόριστον 

Α) Το 2014: από 
1/1/2014 

αύξηση 0,5% επί 

των βασικών 
μηνιαίων 

μισθών όπως 
είχαν 

διαμορφωθεί την 

31/12/2013 
 

Β) Το 2015: από 

1/1/2015 
αύξηση 0,5% επί 

των βασικών 

μηνιαίων 
μισθών όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί την 
31/12/2014 

 

Γ) Για το 2016: 
από 1/1/2016 

αύξηση 1% επί 

των βασικών 
μισθών όπως 

είχαν 

διαμορφωθεί την 
31/12/2015  

   Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

 
Καθορισμός 

θεσμικών 
ζητημάτων 

Ξενοδοχοϋπαλλ

ήλων Ν. 
Ηρακλείου 

01/04/14 Από 1/4/2014 

έως 31/12/2015 

Α) Από 

1/4/2014: το 
κατώτατο όριο 

βασικού μισθού 
στο χαμηλότερο 

μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 
821,96€ 

 

   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

 
Καθορισμός 

θεσμικών 

ζητημάτων 
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Β) Από 

1/4/2015: το 

κατώτατο όριο 
βασικού μισθού 

στο χαμηλότερο 

μισθολογικό 
κλιμάκιο 

αυξάνεται κατά 

2% (838,39€)  

Εργαζόμενων 

στις 

ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις του 

Ν. Λασιθίου 

31/03/14 Από 1/1/2014 

έως 31/12/2015 

Α) Από 

1/1/2014: το 

κατώτατο όριο 
βασικού μισθού 

στο χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο ύψους 

826€ 
 

Β) Από 

1/1/2015: το 
κατώτατο όριο 

βασικού μισθού 

στο χαμηλότερο 
μισθολογικό 

κλιμάκιο όπως 

έχει 
διαμορφωθεί την 

31/12/2014 

αυξάνεται κατά 
1% (838,39€)  

   Για τους 

νεοπροσλαμβαν

όμενους έως 25 
ετών: ό,τι 

προβλέπεται από 
την ΕΓΣΣΕ και 

επιπλέον 10% 

 
Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
 

Καθορισμός 

θεσμικών 
ζητημάτων 

Ηλεκτροτεχνιτώ

ν- περιελιγκτών 
ξενοδοχείων 

μελών της ΠΟΞ 

και 

ηλεκτρολογικών 

καταστημάτων 

μελών της 
ΓΣΕΒΕΕ όλης 

της χώρας 

02/05/14 Από 1/1/2014 

έως 31/5/2015 

Στα ίδια επίπεδα 

με όσα 
προβλέπονταν 

στην από 

5/11/2010 

Κλαδική ΣΣΕ 

   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Ηλεκτροτεχνιτώ

ν- περιελιγκτών 

ηλεκτρολογικών 
καταστημάτων 

μελών της 

ΓΣΕΒΕΕ όλης 
της χώρας 

02/05/14 Από 1/1/2014 

έως 31/5/2015 

Στα ίδια επίπεδα 

με όσα 

προβλέπονταν 
στην από 

5/11/2010 

Κλαδική ΣΣΕ 

   Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

Του με σχέση 
εργασίας 

Ιδιωτικού 

Δικαίου 

Προσωπικού 

των 

Οργανισμών 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

(Π.Ο.Ε- Ο.Τ.Α)  

01/08/14 Από 1/1/2013 
και επ' αόριστον 

    Καθορισμός 
θεσμικών 

ζητημάτων 

Του με σχέση 

εργασίας 

Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Προσωπικού 

των 
Οργανισμών 

Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Π- Ο.Τ.Α) 

01/08/14 Από 1/1/2013 

και επ' αόριστον 

    Καθορισμός 

θεσμικών 

ζητημάτων 

Των 
εργαζόμενων, 

μελών των 

πρωτοβάθμιων 

19/09/14 Από 1/1/2014 
έως 31/12/2014 

 Στα ίδια επίπεδα 
που 

προβλέπονταν 

στην από 

  Αρχή 
Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
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σωματείων της 

ΟΣΝΙΕ που 

απασχολούνται 
στις ιδιωτικές 

κλινικές όλης 

της χώρας που 
είναι μέλη του 

Συνδέσμου 

Ελληνικών 
Κλινικών 

28/6/2012 

Κλαδική ΣΣΕ 

 
Για τους 

εργαζόμενους 

που θα 
προσληφθούν 

μετά την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

παρούσας 

ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, 

ορίζεται βασικός 

μισθός 630€ 

Ηλεκτροτεχνιτώ

ν- περιελιγκτών 
που 

απασχολούνται 

στα τεχνικά 
γραφεία 

ανελκυστήρων 

όλης της χώρας 

29/09/14 Από 16/5/2014 

έως 30/6/2015 

 Στα ίδια επίπεδα 

όπως είχαν 
διαμορφωθεί 

στις 15/5/2014 

βάσει της από 
29/7/2013 

Κλαδική ΣΣΕ 

  Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Εργαζόμενων 

στις 

πρακτορειακές 
επιχειρήσεις 

όλης της χώρας 

που είναι μέλη 
της Διεθνούς 

Ναυτικής 

Ένωσης (Δ.Ν.Ε) 

29/09/14 Από 1/7/2014 

έως 30/6/2016 

    Διαφορετική 

αντιμετώπιση 

των βασικών 
μισθών του 1ου, 

2ου, 3ου και 4ου 

κλιμακίου του 
υπαλληλικού και 

βοηθητικού 

προσωπικού που 
αναφέρονται 

στην ΣΣΕ έτους 

2012 για τους 

νεοπροσλαμβαν

όμενους 

 
Αρχή 

Ευνοϊκότερης 
Ρύθμισης 

Των 

εργατοτεχνιτών 
και υπαλληλων 

μετάλλου όλων 

των 
μεταλλουργικών 

επιχειρήσεων 

καθώς και των 
τμημάτων 

παραγωγής, 

επεξεργασίας, 

συναρμολόγηση

ς, συσκευασίας, 

επισκευής, κλπ 
μετάλλου άλλων 

επιχειρήσεων 

της χώρας  

09/09/14 Παράταση της 

από 17/6/2013 
έως 15/8/2015 

 Στα ίδια επίπεδα 

με την από 
17/6/2013 

Κλαδική ΣΣΕ 
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Πίνακας Π-3: Κωδικοποίηση σημαντικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια των Διαιτητικών Αποφάσεων σε Κλαδικό/ 

Εθνικό Ομοιοεπαγγελματικό Επίπεδο   

(Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας από 1/1/2014 έως 31/12/2014)  

Κλάδος/ 
Επάγγελμα 

Ημερομηνία 
Κατάθεσης στον 

Ο.ΜΕ.Δ 

Διάρκεια  Αυξήσεις 
βασικών 

αποδοχών  

Πάγωμα ή 
μειώσεις 

βασικών  

αποδοχών 

Προσαρμοσμένε
ς αυξήσεις 

(Ν.3871/2010) 

Αποφυγή 
απολύσεων/ 

Διασφάλιση 

θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις 

Δ.Α 1/2014 των 

Τεχνικών 

Ραδιοφώνου, 
μελών της 

Ένωσης 

Τεχνικών 
Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας 

(Ε.Τ.Ε.Ρ), που 
εργάζονται σε 

Ραδιοφωνικούς 

Σταθμούς μέλη 
της Ένωσης 

Ιδιοκτητών 

Ραδιοφωνικών 
Σταθμών 

Αθηνών 

(Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)   

01/09/14 Από 9/1/2013 

και επ' αόριστον 

    Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 
 

Κατώτατο όριο 

βασικού 
μηνιαίου μισθού 

ύψους 1.010€ 

 
Διασφάλιση 

θέσεων 

εργασίας- Ρήτρα 
ζημίας 

(αυξημένες 

αποζημιώσεις σε 
περίπτωση 

μονομερούς 

καταγγελίας 
συμβάσεων 

εξαρτημένης 

εργασίας 
αορίστου 

χρόνου πλήρους 
ή μερικής 

απασχόλησης  

Δ.Α 3/2014 των 
εργαζόμενων 

στα 

Διαγνωστικά 
Ιατρικά Κέντρα 

και τα Ιατρικά 

Εργαστήρια 
όλης της χώρας 

μελών της 

ΟΣΝΙΕ που 
εργάζονται σε 

επιχειρήσεις 

μέλη των 
ΠΑΣΙΔΙΚ, 

ΠΟΣΙΠΥ και 

ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ 

05/12/14 Από 5/12/2014 
έως 31/12/2015 

    Κατώτατο όριο 
βασικού 

μηνιαίου μισθού 

ύψους 750€ 
 

Για τους 

εργαζόμενους 
χωρίς 

προϋπηρεσία 

στον κλάδο που 
θα προσληφθούν 

μετά την 

ημερομηνία 
έναρξης ισχύος 

της παρούσας 

ανεξαρτήτως 

ειδικότητας και 

για χρονικό 

διάστημα 
δοκιμής 2 ετών, 

ορίζεται βασικός 

μηνιαίος μισθός 
616€ μεικτά   

 
Αρχή 

Ευνοϊκότερης 

Ρύθμισης 

 

 


